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India's Covid tally
rises to 31,67,323

MV CORRESPONDENT
New Delhi

With 60,975 people testing posi-
tive for coronavirus infection in
a day, India's Covid-19 tally rose
to 31,67,323, while recoveries
surged to 24,04,585 pushing the
recovery rate to 75.92 per cent,
according to the Union Health
Ministry data.

The death toll climbed to
58,390 with 848 fatalities being
reported in a span of  24-hours.
The Covid-19 case fatality rate
has declined to 1.84 per cent.
There are 7,04,348 active cases
of  coronavirus infection in the
country which comprises 22.24
per cent of  the total caseload.

India's Covid-19 tally had
crossed the 20-lakh mark on Au-
gust 7. According to the ICMR,
a cumulative total of  3,68,27,520
samples have been tested up to
August 24 with 9,25,383 samples

being tested on Monday.
Of  the 848 fresh deaths, 212

are from Maharashtra, 127 from
Karnataka, 97 from Tamil
Nadu, 86 from Andhra Pradesh
and 61 from Uttar Pradesh.

Of  the total 58,390 deaths, Ma-
harashtra has reported the
maximum at 22,465 followed by
6,614 in Tamil Nadu, 4,810 in
Karnataka, 4,313 in Delhi and
3,368  in Andhra Pradesh.

Indore records highest single-day spike
MV CORRESPONDENT

Indore
With the detection of  265 fresh
cases, Indore recorded its
highest single-day spike on
Tuesday that took the dis-
trict's Covid-19 tally to 11,673.
According to officials, the
health department has been
ramping up treatment facili-
ties for critical patients in
hospitals to ease the pressure
on intensive care units.

The tally in Madhya
Pradesh's worst-hit district is

now 11,673. Moreover, the
deaths of  four Covid-19 pa-
tients in the last five days has
increased the toll in the dis-
trict to 368. An analysis of
government data shows that
the district has registered the
fastest rate of  viral spread in
August. As per official data, at
least 4,225 new cases have
been reported so far this
month, which is about 36 per
cent of  total infections de-
tected in the district.

Rs 2,000 notes not printed 
in 2019-20, says RBI 
MV CORRESPONDENT

Mumbai
Currency notes of  Rs
2,000 denomination were
not printed in 2019-20 and
the circulation of  these
notes have declined over
the years, according to
RBI's annual report. The
number of  Rs 2,000 cur-
rency notes in circulation
has come down from
33,632 lakh pieces at end-
March 2018 to 32,910 lakh
pieces at end-March 2019
and further to 27,398 lakh
pieces at end-March 2020,
the RBI Annual Report
said.

The number of  pieces
of  Rs 2,000 denomination
notes constituted 2.4 per
cent of  the total volume

of  notes at end-March
2020, down from 3 per
cent at end-March 2019
and 3.3 per cent at end-
March 2018. In value
terms also, the share has
came down to 22.6 per
cent at end-March 2020,
from 31.2 per at end-
March 2019 and 37.3 per

cent at the end-March
2018.

On the other hand, the
circulation of  currency
notes of  denomination of
Rs 500 and Rs 200 has gone
up substantially, both in
terms of volume and value
over the three years begin-
ning 2018.

The RBI report further
revealed that no indent
for printing of  Rs 2,000
currency notes was made
during 2019-20 and no
fresh supplies were made
by BRBNMPL (Bharatiya
Reserve Bank Note Mu-
dran Private Limited)
and SPMCIL (Security
Printing and Minting
Corporation of  India
Limited).

On Rs 500 denomina-
tion notes, the RBI said
indent for printing of
1,463 crore pieces were is-
sued and 1,200 crore
pieces were supplied dur-
ing 2019-20. This com-
pares with indent of  1,169
crore pieces and 1,147
crore supply during 2018-
19.

Antibody that may protect against 
Covid-19 identified

BOSTON
Scientists have identified a human an-
tibody that they say may potentially
prevent or limit SARS-CoV-2 infection
that causes Covid-19 disease. The re-
searchers from the Uni-
versity of
Massachusetts Medical
School (UMMS) in the
US discovered and char-
acterised a cross-reac-
tive human monoclonal
antibody (MAB) to
SARS-CoV-2 spike pro-
teins which blocks ACE2
receptor binding on the mucosal tissue
of  the respiratory tract.

The origins of  this rapid and impor-
tant discovery go back 16 years, when
the researchers at UMMS developed an
IgG monoclonal antibody that was ef-
fective against a similar virus, SARS,
according to the study published in the
journal Nature Communications.

When SARS-CoV-2 was recognised

and began to spread, the researchers
realised that the first MAB might help
with this new infection.

They launched the process of  resur-
recting the old SARS programme, re-

trieving frozen cells that
had been developed 16
years earlier, thawing
them and determining if
what worked for one
novel coronavirus would
work for another.

Although there was 90
per cent similarity be-
tween the two coron-

aviruses, the monoclonal antibody
exhibited no binding to the current
coronavirus, the researchers said.

The team drew its experience with a
separate research programme to de-
velop "secretory IgAs (sIgA)," antibod-
ies that play a crucial role in immunity
on mucosal surfaces. The approach
worked, producing an antibody with
binding affinity and neutralisation ac-
tivity.

Cross-reactive
human monoclonal
antibody might help
to fight coronavirus

Kerala HC 
refuses to
stay airport 
privatisation
STAFF REPORTER

Kochi
The Kerala High
Court on Tuesday de-
clined to stay the fur-
ther proceedings in
leasing out Thiru-
vananthapuram in-
ternational airport to
Adani Enterprises.
Considering an appli-
cation by the Kerala
government seeking
the stay, the court ad-
journed the case for
detailed hearing.

Directing the gov-
ernment to produce
the documents before
September 9, the
bench said a detailed
hearing in the matter
will be held on Sep-
tember 15. In its appli-
cation, the state
government said un-
less the stay is
granted, it will be put
to irreparable injury
and hardship.

The state govern-
ment filed the applica-
tion in the court, after
an all-party-meeting
in the state demanded
withdrawal of  the
Union Cabinet's deci-
sion last week to lease
out the airport to
Adani Enterprises.

Cong leaders
clarify stand
on letter
MV CORRESPONDENT

New Delhi
A day after a stormy
Congress Working
Committee meeting,
some members be-
longing to the 'group
of  23' who wrote to
Sonia Gandhi seeking
an organisational
overhaul on Tuesday
said they were "not
dissenters" but "pro-
ponents of  revival" of
the party.

The letter was not a
challenge to leader-
ship but a parchment
of  action to
strengthen the party,
Congress MP Vivek
Tankha asserted,
while former union
minister Mukul Was-
nik said those who
saw the letter as an
“offence” will also
soon realise that the
issues raised are
worth consideration.

Senior Congress
leader Kapil Sibal
posted a cryptic tweet,
saying: "It's not about
a post. It's about my
country which mat-
ters most."

Many members
from the 'group of  23'
when contacted re-
fused to comment on
the matter.

Plea against CBI
probe into murder of
Cong workers rejected

STAFF REPORTER
Kochi

The Kerala High Court on Tues-
day dismissed a state government
plea challenging a single bench
order directing a CBI probe into
the killing of  two Youth Congress
workers in Kasaragod last year.

A bench headed by Chief  Jus-
tice S Manikumar, however, ac-
cepted an interim probe report of
the state crime branch, which in-
vestigated the case initially and
directed the CBI to conduct fur-
ther inquiry.

Observing serious lapses in the
police investigation, the High
Court last September handed over
the case to the Central agency
after dismissing the chargesheet
filed by the crime branch. The sin-
gle bench ordered the CBI probe
into the case while allowing a pe-
tition filed by the parents of  the
slain Youth Congress workers.

Russia seeks 
Indian collaboration 
in vaccine production

New Delhi
The Russian government has

reached out to India seeking a col-
laboration for manufacturing its
COVID-19 vaccine ‘Sputnik V' and
conducting its phase 3 clinical
trial here, sources said.

According to government
sources, the matter was discussed
by the national expert group on
vaccine administration for COVID-
19 in its last meeting held on August
22.

Sputnik V has been developed by
the Gamaleya Research Institute of
Epidemiology and Microbiology
along with Russian Direct Invest-
ment Fund (RDIF). The vaccine has
not been tested in phase 3 or larger
clinical trials.

There has been scepticism in
some quarters about limited data re-
lated to the efficacy of the vaccine.

"The Russian government has
reached out to the Indian govern-
ment seeking a collaboration for
manufacturing their COVID-19 vac-
cine, Sputnik V, and conducting its
phase 3 trial here,” a source in the
government said.

"The Department of  Biotechnol-
ogy (DBT) along with the Depart-
ment of  Health Research has been
asked to lead and look into the mat-
ter. They (Russian government offi-
cials) have shared some information
and data on Sputnik V, while more
data related to the safety and effi-
cacy of the vaccine is awaited," the
source said.

When asked if  the Russian gov-
ernment has placed any formal re-
quest for the manufacture of its
COVID-19 vaccine in India, Union
Health Secretary Rajesh Bhushan
said at a press conference, "As far as
Sputnik V vaccine is concerned, both
India and Russia are in communica-
tion. Some initial information has
been shared while some detailed in-
formation is awaited." (PTI)

Bhushan for SC
recalling conviction
in contempt case
MV CORRESPONDENT

New Delhi
Activist-lawyer Prashant
Bhushan Tuesday urged
the Supreme Court to give
a “statesman like mes-
sage” by recalling the ver-
dict convicting him for the
contempt of the court for
his two tweets.

Attorney General K K
Venugopal also asked the
bench headed by Justice
Arun Mishra to forgive
Bhushan, who has been
refusing to tender uncon-
ditional apology for the
tweets. He said Bhushan
should “withdraw all
statements and express
regret”.

The bench, which on
August 20 had granted
time till Monday to
Bhushan to reconsider his
“defiant statement” and
tender “unconditional
apology” for the contemp-
tuous tweets, concluded
hearing on the quantum of
punishment to be awarded
to the activist lawyer.

“Though Attorney Gen-
eral suggested reprimand
but that will be extreme.
Don't make Prashant
Bhushan a martyr. Don't
do it. He has not commit-
ted murder or theft,” sen-
ior advocate Rajeev
Dhavan, appearing for
Bhushan, submitted be-
fore the bench, also com-
prising Justices B R Gavai
and Krishna Murari.

The court, which
granted 30 minutes to
Bhushan to 'think over' his
stand of not expressing re-
gret over his tweets, later
sought views of Dhavan
on the punishment to be
awarded to Bhushan in
the contempt case.

Taking note of
Bhushan's refusal to apol-
ogise, the bench com-
mented as to what is
wrong in apologising, is
this word so bad. "A per-
son should realize his mis-
take, we gave Bhushan
time but he says he will
not apologize," it said.

Maha building collapse 
toll reaches 12
MV CORRESPONDENT

Mumbai
Rescuers sifting through
the rubble of  a five-
storeyed building in Ma-
harashtra's Raigad
district on Tuesday
found a four-year-old
boy alive and his mother
dead beneath the debris.
Death toll in the collapse
reached 12 with recov-
ery of  11 bodies from the
rubble on Tuesday, po-
lice said.

The dead include the
boy's 30-year-old mother
and two sisters, aged
seven and two years. A
man died of  cardiac ar-

rest on Monday night
after he was hit by a
stone from the falling
building. The dead - five
men and five women - in-
clude two teenagers, po-
lice said.

So far eight persons
have been rescued, while
eight more are still miss-
ing after the Tareq Gar-
den building in Mahad
town, around 170 km
from Mumbai. Police on
Tuesday registered an
offence against five per-
sons, including the
builder and architect of
Tareq Garden in connec-
tion with collapse.

78 additional routes to be 
awarded under 'Udan'
MV CORRESPONDENT

New Delhi
A total of  78 additional routes
will be awarded under the
fourth round of  regional con-
nectivity scheme Udan, Civil
Aviation Minister Hardeep
Singh Puri said on Tuesday.
Under the scheme, financial
incentives from the Centre,
state governments and air-
port operators are extended
to selected airlines to encour-
age operations from unserved
and underserved airports,
and keep airfares affordable.

Puri said on Twitter,
"UDAN 4.0 is ready to go. Sev-

enty-eight additional routes
have now been approved, tak-
ing the total number of  sanc-
tioned routes to 766."
"Eighteen unserved/under-
served airports would be con-
nected to metro cities like
Delhi, Kolkata, Kochi, etc," he
added.

At least half  of  the seats in
Udan flights are offered at
subsidised fares, and the par-
ticipating carriers are pro-
vided a certain amount of
viability gap funding (VGF) -
an amount shared between
the Centre and the state con-
cerned.

Lab technicians, senior TB laboratory supervisors and AYUSH doctors recruited by National
Health Mission stage a demonstration in front of  CM's residence demanding joining for their
respective posts in health department in Bhopal on Tuesday.

<Recovery rate: 75.92 per cent

<Case fatality rate: 1.84 per cent
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20 people trapped as 2-storey
building collapses in Dewas

ALEX MUNDAPUZHA

Dewas
A two-storey house collapsed in the
newly populated area of Dewas on Tuesday
evening. 6 family members were buried
under the rubble. With the help of  local
people, the team of Municipal Corporation
and Police rescued all 6 people and brought
them to the hospital. The condition of
everyone is said to be out of  danger. The
house was in a shambles. In it lived the saw-
ing machine operator Zakir Sheikh and his
family. The men of  the house had left for
work in the morning. There were only
women and children in the house. At about
quarter to five in the evening, a loud sound
came and the house became grounded. All
6 people are hospitalized. Due to being a

narrow lane, obstacles are being created in
relief  and rescue operations. People res-
cued and engaged in relief and rescue work
without losing time to save the people
trapped in the debris. As soon as the ad-
ministration and fire brigade got informa-
tion about the accident, the police and
administration team along with the fire
brigade vehicles have reached the spot.
About 13 people are suspected to be trapped
in the debris, who are being saved. It is
being told that this house was very dilapi-
dated during the rains, but it went unno-
ticed and a painful accident has occurred.

The house is belongs to Zakir Shaikh
Aramsheen, under Kotwali police station
area, four brothers along with their fami-
lies use to live in the houses

Centre announces schemes 
worth Rs 11,427 cr for State

STAFF REPORTER

Indore
Even though the pace of  life
seems to be slowing down
due to corona across the
country, the Central Gov-
ernment is constantly try-
ing to improve
infrastructure. Union Road
Transport and Highways
Minister Nitin Gadkari and
Chief  Minister Shivraj
Singh Chauhan gifted
schemes worth Rs 11,427
crore to the State, of  which
about Rs 3,500 crore projects
are for Indore and adjoining
areas.

A total of  1,361 km long 45
road projects were inaugu-
rated and Bhoomi Pujan
was done in this pro-
gramme. Rs 3,000 crore has
been approved for Indore to
Sanawad road. Apart from
this, approval has also been
given to change the 4 lane
road from Indore to Khal-
ghat to 6 lanes.

MP Shankar Lalwani told
that this is a historic day for
Indore. A big step has been
taken to make Indore a big
industrial area. The MP said
that as now we require very
less time to reach Mumbai,
now the as highway from
Dewas to Beawara will be
made, it be easier to reach
Delhi via Agra, this will
benefit Indore.

Similarly, Bhoomipujan
has been done yesterday for
construction of  various
parts of  Indore to Betul 4
lane highway. This road is
of  national importance as it
will connect the western
part of  the country i.e. Por-

bandar, Rajkot, and Ahmed-
abad with Kolkata via In-
dore, Nagpur, and Raipur.
These two ends are also
ports and this will benefit
Indore the most.

At the same time, the MP
also demanded to forelane
the Ujjain road from Jha-
lawar, which has been ap-
proved by Nitin Gadkari.
Now this road will go to Hy-
derabad via Kota, Ujjain, In-
dore, Akola, Edalabad.

The MP met Union Minis-
ter Nitin Gadkari on 12 De-
cember 2019 and made
several demands for Indore,
out of  which many demands
have been approved yester-
day.

Indore is geographically
almost in the middle of  the
country and Indore will also
benefit the most from im-
proved connectivity
through road. The MP said
that he had also written a
letter to Nitin Gadkari and
Chief  Minister Shivraj
Singh Chauhan seeking to
create an international level
logistics hub in Indore, on
which Union Minister Nitin
Gadkari asked Chief  Minis-
ter Shivraj Singh Chauhan
to provide land in Indore.
On getting land in Indore,
the Central Government
will start the work of  the lo-
gistics hub.

The MP said that Indore
has better climate, sanita-
tion, educational institu-
tions like IITs and IIMs and
facilities like international
cargo. Thus, Indore will
grow faster with better con-
nectivity of  roads and it can

naturally become the most
preferred destination for
companies in logistic from
India and abroad.

The MP said that the in-
frastructure of  the country
is working at a very fast
pace in the Modi govern-
ment. Earlier, 8–10 km of
roads were built daily,
whereas now 40 km of  roads
are being constructed daily.
Highways are available all
around Indore, so better

connectivity should be used
to further take the city to
better heights.

Senior ministers of  the
Central Government, Lok
Sabha and Rajya Sabha
MPs, Ministers of  Mad-
hya Pradesh Government
and several MLAs were
present in the program.
Many public representa-
tives from Indore were
also present in the pro-
gram.

104 patients 
defeat corona

STAFF REPORTER

Indore
A big news of  relief  came in Indore
on Tuesday when 104 patients were
simultaneously discharged from
Aurobindo Hospital after defeat-
ing Corona. The medical facilities
and other arrangements being
made available for treatment in In-
dore are giving good results. Co-
rona patients are constantly
recovering. In Indore, patients of
every age group are defeating Co-
rona.

A total of  104 patients, from 11-
month-old girl to 87-year-old eld-
erly, have beaten the corona.
Discharge patients include 32 pa-
tients over 60 years of  age. Most of
the discharge patients are from In-
dore. Apart from these, patients
from Ratlam, Ujjain, Guna, Dhar,
Dewas, Khandwa, Mandsaur,
Khargone, Barwani, Burhanpur,
Alirajpur, Jhabua, Jabalpur etc.
are also included. Better arrange-
ments have been made for treat-
ment of  corona in private and
government hospitals in Indore.
With better treatment, patients of
every age group are continuously
getting healthy and beating the
epidemic.

Healthy patients have praised
the administration, hospital man-
agement, doctors and other staff.
They thanked everyone, the dis-
charged patient, after defeating
Corona, has left for home with a
winning spirit.

IMC commissioner 
orders to impose 
spot fine

STAFF REPORTER

Indore
The corporation commissioner in-
structed all health officials that ac-
tion of  spot fine should be taken in
the houses where garbage is not
being given, as they are throwing
garbage on the roadsides and other
places. Apart from this, the fine will
be imposed even if  the wet and dry
waste is not given separately from
the houses.

Commissioner Pratibha Pal is
visiting different areas every morn-
ing in connection with the cleaning
system. At the same time efforts are
being made to improve the system.
Yesterday morning, additional
Commissioner of  Health Depart-
ment Sandeep Soni also called a
meeting of  all health officials and
HODs in the stadium, in which in-
structions were issued regarding
waste management system. He said
that all the officers were asked to
leave the door to door vehicles for
wards. 

Also, such houses should be iden-
tified which are not giving wet and
dry waste separately. The corpora-
tion commissioner has also issued
orders in this case that the fine
from the houses from which
garbage is not being given, should
be imposed, because such people
are throwing garbage in different
places. Due to this, there is a possi-
bility of  creating new points of
waste. 

From morning till late night, the
controlling officer and the con-
cerned health officer should visit
their respective areas to review the
arrangements so that the deficien-
cies can be removed. Now the con-
trolling officers will also inspect
daily in different areas and take ac-
tion against the negligent employ-
ees.

Youth violate Covid safety protocols, rounded up for partying
STAFF REPORTER

Indore
Undeterred by rising co-
rona cases and the gov-
ernment's strict ruling on
social distancing, over 20
young boys and girls were
found partying at a post
bungalow in Empire Es-
tate colony in Kanadia
locality on Monday
night. . Following com-
plaints of  the colony res-
idents, police reached
the incident site and all
partying boys and girls
were taken to the police
station in police vehicles
where the girls were let
free after initial coun-
selling, while boys were
made to remain at the
police station for the in-
terrogation and also on
account of  the night cur-
few.

According to Kanadia
Police station in-charge
RD Kanwa, on being in-
formed about a party in

the Empire Estate colony
in Bicholi Mardana local-
ity, police jawans were
sent to the incident site
were they came to know
about the birthday cele-
bration of  a youth and his
friends had come to cele-
brate the occasion. He
said all the youths
rounded up from the inci-

dent site are being ques-
tioned. Besides we are
also collecting informa-
tion from the bungalow
owner as on what ground
the party was being or-
ganized there.

According to a report,
the bungalow is owned by
one Mahesh, who lives in
Mumbai. A person work-

ing there said that people
book this bungalow for
parties online. They come
here for the party every
now and then. He said
two parties had been or-
ganized in this bungalow
this week. In today's
party, there were about 20
people including some
girls, he said.

The colony residents
said that on Monday
night, many vehicles had
come to the colony near
this house. We had asked
the guard to remove vehi-
cles from there but no ve-
hicle was removed,
instead the guard started
arguing, prompting them
to make a call to the po-
lice, the residents said
adding that parties were
being organized at this
bungalow frequently.
Four days ago also we had
a tiff over the parking of
vehicles there, the colony
resident said.

CM in Indore on Aug 27
ALEX MUNDAPUZHA

Indore
Chief  Minister Shiv-
raj Singh Chouhan
will be coming to Indore
on August 27 and will
stay in the city for the
whole day. Right now
there are five pro-
grammes scheduled, of
which one is also con-
nected to the Sanwer
Vidhan Sabha. In the
programme, the bhumi
pujan and inauguration
of development works
worth crores of rupees
in the areas covered
from village to urban
border will be per-
formed. In view of social
distancing, the pro-
gramme is planned to
be kept in a MR 10 hotel.

This visit of Chief
Minister Shivraj Singh
Chouhan is important
before the Sanwer As-
sembly elections. Prior
to this, CM had come to
Aurobindo Hospital
and had a meeting re-
garding Corona. He
had no public event at
that time. This time he
is coming to Indore on
27 August and will stay
in Indore for the whole
day. His final schedule
is yet to come.

According to the pro-
gramme which has
been finalized till now,
he will reach Indore be-
tween 10 and 11 am and
will inaugurate the
Super Specialty Hospi-
tal near Dhakkanwala
Kuan. From here he
will also visit the
trenching ground for a
municipal event where

they will launch a new
machine for waste. An-
other programme can
also be placed on the
Cleanliness Award.

There are two events
in Abhay Prashal,
where the youth will
honor the Chief Minis-
ter on the announce-
ment of giving priority
to employment in local
youth. The BJP Yuva
Morcha will also be in-
volved in this event.
Another programme
has been organized in
Abhay Prashal itself, in
which the Chief Minis-
ter will felicitate those
institutions which
helped the people dur-
ing the Corona period.

Meanwhile, a pro-
gramme has been
scheduled of Sanwer
Vidhan Sabha at Nir-
vana Garden. However,
CM will not go to San-
wer and will attend the
event. All top BJP lead-
ers including Minister
Tulsi Silavat will par-
ticipate in the event.
Bhumi Pujan and inau-
guration of 125 crore
works are to be organ-
ized here. This includes
the land reclamation of
3 water tanks to be built
in ward number 18, 19,
35, 36 and also the con-
struction of CC road,
street lights, water lines
and gardens in the
areas connected by vil-
lages to the urban bor-
der.

The Chief Minister
will also release the
works which have been
completed.

Covid spreads to 123 areas in Indore
STAFF REPORTER

Indore
According to the report re-
vealed at night, the coron-
avirus infection has spread
to 123 different areas in In-
dore. There are seven such
areas, where infected pa-
tients were exposed for the
first time. In these areas,
the corona blast has oc-
curred once again in the
Malharganj area. The high-
est 14 are found there.
Apart from this, the virus

has spread in Bholenath
Colony and Kachi Mohalla
area.

IMC employees are also
constantly coming in the
grip of  Corona. Now the re-
port of  the corporation's
PRO has come out positive.

Once again Corona has
reached jail, this time the
district jail has been found
to be a female prisoner pos-
itive. The woman's condi-
tion was not well for a few
days, after the investiga-
tion confirmed her as posi-

tive, after which she has
been admitted to hospital.
Apart from this, after the
death of  Municipal Corpo-
ration OS from Corona,
now PROs have also come
positive. Together, 54 em-
ployees of  the corporation
have been infected and five
have died. Commissioner
Pratibha Pal said that the
departments of  infected
employees have been sani-
tized. We are constantly
being advised by employ-
ees to follow the Corono

Protocol.
Due to the increasing

number of  corona-infected
patients, beds in hospitals
have started falling short.
Patients at the city's largest
Covid hospital, Aurobindo,
had to refuse, saying there
was no place. Although the
beds are said to be empty in
the government records.
While in most hospitals,
the patient is told on the
phone that ICU may be re-
quired. Therefore the beds
are not empty. 

Two more held in porn film scandal
KK JHA

Indore
In further breakthrough in the
porn film making scandal case,
the cyber police have arrested
two more persons. The accused
have been identified as Deepak
Saini and Keshav Singh. Ac-
cording to police, Deepak Saini
was instrumental in showing
the porn film videos on the
porn website through Finios
movies platform.

He had got this platform de-
signed from a person named
Hussein Ali, a native of  Pak-
istan. Investigations have re-
vealed that the gang's network
is spread across 22 countries
including India. The gang used
to trap girls in its web by mak-
ing them work in web series.

Cyber Cell SP Jitendra
Singh said that an adult web
series was being made in the
name of  making web series.
After making the web series,
the same used to be uploaded
on the porn site. He said that
Deepak Saini, the owner of

Finio Movies is a native of
Gwalior, while his associate
Keshav Singh is a native of
Morena. Deepak did his
B.Tech from a college in In-
dore. In 2019, he came in con-
tact with Hussain Ali, a citizen
of  Pakistan, through the free-
lancer website, police said.

Deepak on being interro-
gated told police that he had
given Rs 20,000 to Hussain to
prepare the Finio Movies
OTT platform. Husain was
looking after the mainte-
nance work of  Finnies
movies. For this, he was being
given Rs 30,000-Rs 40,000 a
month by Saini for this job.

He was carrying all his
work from Gwalior. On being
interrogated, Saini also re-
vealed the names of  Brijendra
Gurjar, Rajesh Bajad alias Raj
Gurjar, Ankit Chavda, Milind
Dabur, Sunil Jain, Anil
Dwivedi, Vijayanand Pandey
and others having their con-
nections with OTT platform
Ullu and Finio movies.

Aarti held at Siddhvijay
Ganesh Temple

STAFF REPORTER

Indore
Aarti was performed at the Sri Siddha
Vijay Ganesh Temple at Marimata
Square, following the floral decorations,
abhishek and pujan. In the event organ-
ised with social distancing in the hospi-
tality of  former councilor Rajendra
Shukla and Pt Vishnu Prasad Shukla, 5
priests along with temple priest led the
rituals.

Initially, the conveners Golu Shukla,
Deepender Singh Solanki and Shravan
Shukla welcomed the invited guests.
Shukla said that Ganeshji is being con-
verged with juices of  different fruits
every morning. This time the entry of
devotees into the temple is completely
banned. This is the 48th consecutive year
of  Ganeshotsav at the temple.

Shukla said that on the instructions of
the district administration, the entry of
devotees in the temple will be completely
closed. Mahaarti will be at 8 pm daily.

The new equipment, Covid Self  Check Plus Machine, in-
stalled in MYH will check every person's fever and oxygen
level.
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Congress veterans train guns on Rahul

AG VALLABHAN

he turbulence in the Congress
party has not settled yet with
the issue now turning into a
fight of  the old and new

which epitomizes the sharpening
fault lines. As per party insiders,
first is the Gandhi family's eager-
ness to re-install Rahul as party
chief, where he is already function-
ing as the de facto decision-maker.
Secondly, Gandhi has to be pro-
jected as a determined leader
whose return the party craves for,
after he rejected CWC appeals for
reconsidering his resignation.
Third, in addition to his well-
known discomfort with sen-
iors, there is pressure on him
to implement a generational
shift in the organisation,
with his own team turning
impatient. Fourth, many
seniors have
reached

the crossroads and have to decide
whether they should offer a fight to
remain relevant.

After the uproar in the meeting
of  the Congress working commit-
tee yesterday, where things are
looking right has actually gone
bad. Senior leaders are upset with
the party after former party presi-
dent Rahul Gandhi accused senior
leaders of  the Congress.

Kapil Sibal had tweeted and Azad
had expressed his displeasure by

giving big state-
ments of

their loy-
a l t y .
N o w
t h e
tweet
made
b y
Rajya

Sabha
MP and

s e n i o r

Congress leader Vivek Tankha has
become a matter of  discussion in
this matter. Tankha wrote in his
tweet that we are not rebels, we are
just in favor of  change. He further
said that history accepts the brave,
not the coward. Now this tweet by
Rajya Sabha MP Vivek Tankha is

enough to tell that everything is
not right after yesterday's uproar
in the party.

Recently, 23 senior Congress
leaders wrote a letter to Sonia
Gandhi demanding change in the
Congress leadership. In this letter
the leaders demanded to change

the leadership as well as to make
an active president at the grass-
roots level and change from top to
bottom

At the meeting of  the CWC held
on Monday, Rahul Gandhi had
raised doubt about the timing of
this letter and accused these
leaders of  helping BJP, after
which the matter became a hot
topic of  discussion .Rahul
Gandhi had said that the party
related issues should be dis-
cussed in the meeting of  the Con-
gress Working Committee and
not in the media. Rahul Gandhi
also questioned in the meeting
the way the letter written about
the party leadership was leaked
in the media.

Vivek Tankha is not the first
Congressman who has expressed
his displeasure by tweeting. Ear-
lier, hurt by Rahul Gandhi's ac-
cusation of  helping BJP, Azad
said that if  he was helping BJP

in any way, then he was ready to
resign. Kapil Sibal too put forth
a slew of  facts in a twitter mes-
sage which later was deleted, es-
tablishing his bona fide
intentions by quoting his efforts
in setting right the Rajasthan po-
litical developments recently
and how he saved the party in
Manipur. In the last 30 years,
there has been no statement
from me that benefitted the
Bharatiya Janata Party on any
issue, the deleted tweet claimed.

Striking discontent and mak-
ing a clear indication in his
tweet Vivek Tankha said,
“friends we are not dissenters
but proponents of  revival: the
letter was not a challenge to
leadership but a parchment of
action to strengthen the party:
universally truth is best defense
whether it be court or public af-
fairs: history acknowledges the
brave & not the timid”.

T

Rajya Sabha MP and senior Congress leader Tankha tweeted: “we are not rebels, we
are just in favor of change.’’ He added history accepts the brave, not the coward.

JUSTIN RAO

ashion designer Masaba
Gupta says she always
wanted to act but did not
get into the profession as

she felt only a certain kind of
face sells in the industry.

The designer is finally fulfill-
ing her long but secret dream
with her Netflix series, "Masaba
Masaba", which is inspired from
real moments from her life and
also features her mother, actor
Neena Gupta. Masaba said act-
ing was on her mind since her
early teens but as she found her-
self getting drawn to fashion, the
dream took a backseat.

Her reluctance to pitch herself
as an actor also stemmed from a
"deep understanding" of  the in-
dustry where things are sort of
set in the stone, Masaba said.

"A certain kind of an actor gets
a certain role, a certain kind gets
to make their debut, a certain
kind lands a bigger, meatier,
nicer role. A certain kind of face
sells and a certain kind doesn't. It
is nobody's fault.

"I never said openly that I want
to act. I was busy with fashion
and I still am, that's my first baby
always. I don't want to go to peo-
ple asking for work, to somebody
who doesn't even believe in me,"
said Masaba.

The designer said when the op-
portunity for the Netflix series
came her way through showrun-
ner Ashvini Yardi, she was
thrilled yet sceptical.

Described as an "inspirational,
joyous celebration of  her life"
with tongue-in-cheek humour,
the show often blurs the line be-
tween real and reel, drawing
heavily from true incidents but
merging them with fiction.

"For the longest, I thought it
was a reality show and I was a bit
sceptical, but that's when she told
me it is a scripted series. I
thought it would be a super fresh
territory for India and a com-
pletely new show for our TV," she
added.

"Masaba Masaba" pairs
Masaba with her mother for the
first time but the designer never
felt the weight of acting opposite
someone who has nearly four

decades of experience.
"The first day I felt 'Oh my God

I am acting with my mother!' But
after the first scene was done, it
became a job, the way I treat my
fashion shows. It's stressful but
you find your ground and get the
job done," she added.

The show takes a leaf out of
the duo's personal lives, picking
up intimate, stressful moments
and presenting them in a fic-
tional setting with ease and a
dash of humour.

In one of  the scenes from the
show, Masaba refers to being
surrounded by controversy ever
since she was born. Though said
by her fictional screen character,
the dialogue finds roots in
Masaba's life.

Born to Neena and West
Indies cricketer Vivian
Richards in 1989
when the duo were
in a relationship,
Masaba and the
veteran star
had to face in-
sensitive in-
trusion from
media and
public for
the actor's
decision to
raise her
daughter as a
single mother.

The designer
recalled being
treated "differently"
as a kid due to her
parents' personal life and
points to that experience as
something which laid the seeds
of distrust against the society.

"When you are living in the
moment, when you are going
through that phase as a child,
you start to question just hu-
manity. When I was treated dif-
ferently or told something
which wasn't very nice, I won-
dered 'but that child doesn't get
to hear it, why do I get to hear
it?' "You grow up with a gen-
eral sense of  distrust in an-
other human being. With a
sense of  not trusting
the system."
Masaba said
t h o u g h
most of  the

controversy happened when she
was very young, its aftereffects
are still there.

"I think that continues even
today, I find myself  thinking
'does this person really mean
well, is this person really think-
ing of me in good light.' "I decided
at a very young age that the only
way to surpass your past is to ac-
cept it. Now it's ok, but as a child
you grow up feeling a distrust in
humanity." The designer said the
team was clear on what bits
about their lives will be discussed
all the way and what won't be
touched at the scripting stage it-
self.

Only certain 
kind of 
face sells: 
Masaba Gupta

More representative of a Britain I grew up in 
YOSHITA SINGH

scar-nominated Indian-origin
British actor Dev Patel, who
plays David Copperfield in a

new film, says the "colourblind"
casting in the Armando Iannucci-di-
rected movie has made Charles Dick-
ens' classic novel more
representative of  a Britain he grew up
in.

Patel, 30, plays the title role in "The
Personal History of  David Copper-
field", which is slated to open in the-
atres on August 28 in the US and
Canada, among the first movies to
run in cinemas after months of
lockdown due to the COVID19 pan-
demic." Dickens' eighth novel
chronicles its eponymous charac-
ter's growth from infancy to ma-

turity as he journeys through
Victorian-era England and

Patel says the experience
of  playing Copperfield

was incredible.
"The opportunity

to kind of  exist in this world and obvi-
ously the joys of  sitting in the back of  a
horse and carriage and to wear the top
hat ignited this childlike glee inside of
me. The opportunity to play David Cop-
perfield, the almost semi-auto biograph-
ical Charles Dickens
himself  is amazing,” Patel
said during a virtual press
roundtable ahead of  the
film's release.

On the ‘colourblind'
casting in the movie, Patel
said he is “tremendously
grateful” to Iannucci for
opening the doors and giv-
ing this opportunity to the
entire cast of  the film.

Iannucci said such casting “process
has been going on in mainstream theatre
or some time. Maybe (it's felt) films
should be more literal for some reason. I
don't know since it's such a playful form.
This just felt very natural really.” On
whether he hopes that with such a cast-
ing, more directors, producers and cast-
ing directors would be open to such
possibility, Patel said, “I think the indus-

try is really changing and there are brave
voices like Armando that really lead the
way and shine a light and show how it
can be done successfully.” Patel, best
known for his roles in "Slumdog Million-
aire" and "Lion", said he had never read

the book David Copperfield
and “Charles Dickens was
something we were force-
fed in school and I hate to
say it but it was very
bleak.” “With Armando
opening up the world in
terms of  casting, it made it
more representative of  a
Britain that I grew up in.
And the opportunity for an-

other young child not to miss out on this
amazing tale because now they can really
find a face that they can relate to on that
screen.” Jairaj Varsani, 11, makes his
debut with the role of  a young David Cop-
perfield in the movie. Born in London,
Varsani has a Gujarati, Tamil and Hindu
Punjabi ethnic heritage and has appeared
in several commercials and local theatre
productions.

Patel added that it is not just about di-

versity. “It's like Charles Dickens himself
was kind of  the writer for the every
man,” he said adding that Dickens' craft
was meant for the masses. “So by doing
this, I think it actually makes it more rel-
evant and commercially viable to a wider
audience.” In response to a question by
PTI on releasing "The Personal History
of  David Copperfield" after months of
lockdown and restrictions due to the pan-
demic, Iannucci said he is “just happy”
that the movie, which has a "positive mes-
sage and is about community, support,
friendship and identity", is releasing.

“I don't know how it would have felt if
it was the ‘Death of  Stalin' that I was try-
ing to sell in today's circumstances. But I
just want as many people to see it in one
way or another as possible,” he said refer-
ring to his 2018 comedy-drama.

Iannucci added that one of  the first
things to shut and one of  the last things
to open amid the pandemic will be live
performances, live music and live theatre.
While cinemas and theatres are slowly
re-opening, films, reading, listening to
music helped a lot of  people cope with
the pandemic and the lockdown.

Dev Patel on 
David 

Copperfield's 
casting

MUMBAI

Actor-producer Saif  Ali Khan is opening
up about "family, home, successes and fail-
ures" in an autobiography that is slated to
hit the shelves in October, 2021, publisher
HarperCollins India announced on Tues-
day.

In a statement, the actor said it is nice to
look back, remember and record things
before they are lost with time. The pub-
lisher said the autobiography will be a no-
holds-barred account with Saif, in his

signature style laced with wit and humour,
opening up about family, home, successes,

failures, his influences, inspirations and cin-
ema.

"So many things have changed
and will be lost with time if

we don't record them. It
would be nice to look
back; to remember and
to record. It has been
funny and moving,
and I must say, this is
quite a selfish endeav-
our. I do hope others
enjoy the book, too, of

course,” Saif  said in
the statement.

B u s h r a
Ahmed, com-
missioning

e d i t o r ,
HarperCollins

India, said the auto-
biography will be “re-
flective, cheeky, and
fun”.

“In today's age,
Khan is one of  those
rare stars, reticent,

well-read and erudite; perhaps the last of  his tribe. I
have always loved watching his movies and his inter-
views are such a treasure trove of  reflection on life and
living. I am absolutely thrilled that his debut book has
come to HarperCollins,” she said.

Having spent more than two decades in the industry,
Saif  has featured in critically-acclaimed films as well as
in commercial blockbusters. From playing the charm-
ing and urbane man in “Dil Chahta Hai” and “Kal Ho
Naa Ho”, the quirky Parsi apprentice in “Being Cyrus”,
a local gangster in “Omkara”, to a troubled police officer
in Netflix series “Sacred Games”, Saif  has various mem-
orable parts to his credit.

Diya Kar, publisher, HarperCollins India, said it
would be a treat to publish the 50-year-old actor's auto-
biography.

“Saif  Ali Khan is one of  India's most versatile actors.
Who can forget LangdaTyagi? Not one to crave the lime-
light, there's much more to Khan than meets the eye.
This book will be a treat to publish and we couldn't be
happier that he's chosen HarperCollins,” she said.

Saif Ali Khan 
coming up with 
autobiography 
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Opening up about ‘family, home, 
successes and failures’



മുഖമുദുര4

ജോകാഃ സമസത്ാഃ സഖുിജോ ഭവനുുു
1196േിങ്്ം10 മഹ്റം06
2020 ഓഗസു്ുുു 26 ബധുൻ

സതയ്ാനന്്രകാലതത്്
ജനാധിപതയ്ധവ്ംസനം
ഇന്്്േഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്ഫപ്്ട്്ഏകായിെ

തേ്ത്്ിലയയക്്്്നീങ്്്കയാഫണന്്്
ഡൽ്്ഹിബഹല്ക്ടതിമ്ൻ്്േീഫ്ജസ്്്്ീസ്
ഏ.െി.ഷാ.ജനായിെതേ്രാബട്്്ങ്്ൾ്്എങ്്
ഫനമരിക്്്ന്്്ഫവന്്്െണ്്ിതർ്്ച്ട്്ിക്്ാ
ട്്ിയവഴിയിയാണ്നാംസഞ്്രിക്്്ന്്ത.്വി
വിയസാമ്ഹേ്സംഘടകള്ഫടലനത്തവ്ത്്ി
ല്ള്്ജനതാൊർ്്യഫമനറ്്ഉദഘ്ാടനംഫേ
യത്്സംസാരിക്്ലവയാണ്ജസ്്്്ീസ്ഷാ
ഈനിരീക്്ണംനടത്്ിയത.്
അസായാരണലൊവിഡ്സാഹേരേ്ംഎ

തിർ്്പ്്്കഫളഅടിച്്മർ്്ത്്ിഅയികാരംലക
ബന്്്ീകരിക്്്ന്്തിന്ഗതിലവഗംക്ട്്ി.ലകബന്്്
എക്സികയ്്ട്്ീവ്െരമായികാരികളാവ്ക
യം്ലോദേ്ങ്്ൾ്്ഉന്്യിലക്്ണ്്ഇതരസം
വിയാനങ്്ഫളദ്ർ്്ൈയഫപ്്ട്ത്്്കയം്ഫേ
യത്.്
ഇന്്്േൻ്്ൊർ്്യഫമനറ്്മാർ്്ച്്്മ്തൽ്്ഒര്

ലബ്െതനഗരമായിഅവലശഷിക്്്ന്്്.ബൈ്ിട്്
ൺ്്മ്തൽ്്മായദവ്ീപ്വഫരയ്ള്്രാജേ്ങ്്ളി
ഫയൊർ്്യഫമനറ്്കൾ്്ൈദൽ്്സംവിയാന
ങ്്ളില്ഫടസലമ്്ളിച്്്.അയൽ്്രാജേ്ങ്്ള്
മായ്ള്്യ്ധ്്കായത്്്ംൊർ്്യഫമനറ്ിന്
ലനഫരഭീകരാബക്മണമ്ണ്്ായതിനഫ്റഫൊട്്
ട്ത്്ദിവസവം്സലമ്്ളനങ്്ൾ്്വിളിച്്്ലേ
ർ്്ത്്ൊരമ്്രേ്മാണ്നമ്ക്്്ള്്ത.്
എക്സികയ്്ട്്ീവിനഫ്റഏകായിെതേ്ഭര

ണത്്ിനഫ്റതീഷണ്തലൊളനിവാഴേ്ക്്ാ
യത്്്ഫവളിഫപ്്ട്്താണ.്ജനങ്്ള്ഫടഅവ
കാശസംരക്്ണത്്ിന്ഫയജിലല്്ച്്റിനാ
ണ്ഭരണഘടനാഅസംബ്്ിക്ട്തൽ്്െവി
ബത്തകൽ്്പ്്ിച്്ത.്എന്്ാൽ്്2014ന്ലശഷം
എല്്ാസംവിയാനങ്്ളം്ആസ്ബത്ിതമായി
തകർ്്ക്്്കയാണ.്ബെ്തീക്്അർ്്പ്്ിക്്ാവ്
ന്്ജ്ഡീഷേ്റിയ്ഫടെയഇടഫെടല്കളം്
നിരാശജനകമാണ.്കാശമ്ീർ്്ബെ്ലത്േകെദ
വിറദ്്ാക്്ൽ്്,ൌരതവ്ലഭദഗതിനിയമത്്ി
നഫ്റഭരണഘടനാസാധ്ത,ഇയക്്റൽ്്
ലോണ്്്,ബെ്തിലഷയങ്്ഫളയ.്ഏ.െി.ഏഅ
ടക്്മ്ള്്കരിനിയമങ്്ൾ്്ച്മത്്ിഅടിച്്മ
ർ്്ത്്്ന്്ത്ത്ടങ്്ിയസ്ബെ്യാനവിഷയ
ങ്്ൾ്്സ്ബെ്ീംലൊടതിയ്ഫടെരിഗണനയ്
ഫക്്ത്്ിയലപ്്ൾ്്െയതം്അവഗണിക്്്ക
ലോദ്ര്ഹമായിനീട്്ിഫ്ക്ണ്്്ലൊവ്ക
ലോഫേയത്.്
ഇന്്്േൻ്്ജനായിെതേ്ത്്ിനഫ്റസമകായി

കസെ്ന്്നങ്്ഫളഫൊട്്റിഞ്്്ഫൊണ്്്ള്്
സ്ക്്്മമായനിരീക്്ണം.ജനായിെതേ്ത്്ി
നഫ്റസത്്ഫയക്്്റിച്്്ംഅത്ബകവരി
ക്്ാൻ്്പ്ർ്്വ്്ികർ്്നടത്്ിയസമർ്്പ്്ണ
ഫത്്ക്്്റിച്്്ംലോധ്്്േമ്ള്്വര്ഫടവേ്ഥയ്
ലടയം്ലവവയാതിയ്ലടയം്ലനർ്്ച്്ിബത്ം.
കഴിഞ്്ക്ഫറക്്ായമായിരാജേ്ംഇത്സ

ജീവമായിേർ്്ച്്ഫേയ്്്ന്്്ണ്്്.ജനായിെതേ്
ത്്ിനഫ്റഫനഞ്്ിൽ്്ത്്റയക്്്്ന്്ഓലോ
ക്ന്്മ്നകളം്ഈേർ്്ച്്യക്്്്വഴിമര്ന്്ി
ട്ന്്്.
ലൊവിഡം്ലോകഡ്ൗൺ്്അടക്്മ്ള്്

ബെ്തിലോയനടെടികളം്ഭരണായികാരിക
ഫളഏകായിെതികളാക്്്ന്്്.എല്്ാംഅവ
രിൽ്്ലകബന്്്ീകരിക്്്ന്്്.വിമർ്്ശനംലൊലം്
അനൗേിതേ്ഫമന്്്ംഅത്ൊടിഫല്്ന്്്ംഉെ
ലദശവം്.എന്്ാൽ്്ഇന്്്േൻ്്ജനായിെതേ്
ത്്ിനഫ്റഅെേയബെ്ബക്ിയഫൊലോണ
ക്്ായത്്ിനഫ്റമാബത്ംബെ്തയ്്തപ്്്ന്്മല്്.ജ
നായിെതേ്ത്്ിന്മാന്്്േംഅന്ഭവഫപ്്ട്്്
ത്ടങ്്ിയിട്്്നാലളഫറയായി.െത്ഫക്്പ്്ത്
ഫക്്മാന്്്േത്്ിലയക്്്വീണിട്്്അത്വള
ർ്്ന്്്നീർ്്ച്്്ഴിയായിര്െഫപ്്ട്്്ഫൊണ്്ിരി
ക്്്ന്്്.സായാരണലൊഫയമാന്്്േവിര്ധ്്
നടെടികലോൊലക്്ജ്കലോഒന്്്ംഇക്്ാ
രേ്ത്്ിൽ്്ഉണ്്ാവ്ന്്ില്്.കാരണംഇത്
സവ്ാഭാവികക്പ്്്ക്ത്്യല്്;മറിച്്്ലോയ
പ്ർ്്വ്്ംസ്ട്്ിഫച്്ട്ക്്്ന്്ഇട്്വഴികളാ
ണ.്

ഇത്്രത്്ിൽ്്ജനായിെതേ്
യവ്ംസനവം്തന്്ിട്്ബെ്കാരമ്
ള്്ഭരണനടെടികളം്ത്ടർ്്ക്്
ഥയാവ്ല്പ്
ൾ്്ജനങ്്ൾ്്
െകച്്്നി
ൽ്്ക്്്ന്്്.
2017ൽ്്'ജ
നായിെതേ്

ഫത്്കണ്്വര്ല്ട'്
എന്്പ്്ാക്്ാർ്്ഡം്െി
ടിച്്്ൊരീസിഫയഫതര്
വീഥിയില്ഫടനടന്്്നീ
ങ്്ിയആൾ്്ക്്്ട്്ംബെ്ക
ടിപ്്ിച്്ലവവയാതിയ്ഫട
മൗനബെ്തീകം.

അതിനപ്്്റലത്്യക്്്്ശക്്മായബെ്തി
കരണത്്ിന്തയ്്ാറാവ്ന്്വർ്്അടിച്്മ
ർ്്ത്്ഫപ്്ട്ന്്്.അത്്രക്്ാർ്്ക്്്ജീവൻ്്ന
ട്്ഫപ്്ട്ന്്്.വിലോജിപ്്്കലോട്ള്്അസ
ഹിഷണ്്തഎല്്ാസീമകളം്അതിയംഘിച്്്
രാക്്സര്െംപ്ണ്്്തിമിർ്്ത്്ാട്ന്്താണ്
വർ്്ത്്മാനകായഫത്്ദ്ലര്ോഗം.യഥാർ്്ത്്
ത്്ിൽ്്വിലോജിക്്ാനം്വേ്തേ്സത്അഭി
ബെ്ായംബെ്കടിപ്്ിക്്ാന്മ്ള്്സവ്ാതബന്്്്േമാ
ണ്ജനായിെതേ്ത്്ിനഫ്റകാതൽ്്.ആൌ
രാവകാശംഇന്്്േൻ്്ഭരണഘടനഅരക്്ിട്്്
റപ്്ിച്്ിട്്്മ്ണ്്്.െലക്,്ജനായിെതേ്ഫത്്ഭ
യായിെതേ്മാക്്ിഅടക്്ിവാഴാൻ്്ആബഗ്ഹി
ക്്്ന്്വർ്്ക്്്എന്്്ഭരണഘടനാൈാധ്്്േ
ത!സവ്തബന്്്മായേിന്്യം്ര്ധ്്ിയ്ഫോ
ഫക്്െണയഫപ്്ട്ത്്ിവിലയയഫപ്്ട്്്ജീവി
ച്്്ഫൊള്്ണഫമന്്ാണ്അവര്ഫടഉബഗ്ശാ
സന.അന്സരിക്്ാത്്വഫോഫക്്അന്ഭ
വിലക്്ണ്്ിവരം്.
േിന്്കരം്ര്ധ്്ിജീവികളം്മായേ്മബെ്വ

ർ്്ത്്കരം്രാബട്്്ീയഎതിരാളികളം്എന്്ി
ന്സാമാനേ്വേ്ക്്ികൾ്്ക്്്ലൊലം്ഇതി
ൽ്്നിന്്്ലോേനമില്്.എം.എം.കൽ്്ര്ർ്്ഗി
യം്ഗൗരിയലങ്്ഷം്നലരബന്്്ദലോൽ്്കറം്
ഒഫക്്അസഹിഷണ്്തയ്ഫടകത്്ിമ്നയി
ൽ്്ജീവൻ്്ഫവടിലയണ്്ിവന്്ബെ്മ്ഖരിൽ്്േി
യർ്്.വീട്്ിൽ്്ൈീഫ്സ്ക്്ിച്്്എന്്ാലോെി
ച്്്ബക്്രമായിതല്്ിഫ്ക്ന്്മ്ഹമ്്ദ്അഖ്
യാഖം്െശ്വിഫനകടത്്ിഎന്്ാലോെിച്്്
ഫൊന്്ലഷഖ്നയീമം്കീഴജ്ാതിക്്ാരനായ
ത്ഫൊണ്്്നവരാബത്ിആലോഷത്്ിൽ്്െ
ഫങ്്ട്ത്്തിന്ഫൊല്്ഫപ്്ട്്21കാരനായജ
ലയഷ്ലോളങ്്ിയ്ഫോഫക്്ഭയായിെതേ്സ്
ട്്ിയ്ഫടഇരകൾ്്.ക്ട്്ൈയാൽ്്സംഗംഫേ
യത്്ഫൊന്്ജമ്്്കാശമ്ീരിഫയ8വയസ്്്
കാരിയായആസിെൈാന്എന്്്ംനഫമ്്

ക്ത്്ിലോവിക്്്ന്്ഓർ്്മ്്ായാണ.്ഇത്
ആവർ്്ത്്ിച്്്ഫൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.ഏറ്്വം്ഒ
ട്വിൽ്്യ.്െി.യിൽ്്നിന്്്ംവന്്വാർ്്ത്്

അബക്മികൾ്്ൈയാൽ്്സം
ഗംഫേയത്്ഫൊന്്ക്
ട്്ിയ്ഫടകണ്്്ച്ഴന്്്്
എട്ക്്്കയം്നാവ്മ്
റിഫച്്ട്ക്്്കയം്ഫേ
യത്്എന്്ാണ.്ബെ്തി
ലോയത്്ിന്ള്്ശിക്്.
ഉത്്ർ്്ബെ്ലദശിഫയ

ബെ്ാലദശികെബത്ബെ്വ
ർ്്ത്്കനായവിബക്ംലോ
ഷിയ്ഫടഫൊയമായേ്മ
ബെ്വർ്്ത്്കർ്്ഫക്്തിരാ
യആബക്ണത്്ിഫയഒട്

വിയഫത്്ഉദാഹരണം.ഇതിഫോഫക്്പ്്്റ
ലമയാണ്സാമ്ഹേ്മായേ്മങ്്ൾ്്വഴിയ്ള്്
ഭീഷണിയം്അസഭേ്വർ്്ഷവം്.ലകബന്്്ത്്ി
ലം്സംസ്്ാനങ്്ളിലം്അത്സ്ലൊ
ൺ്്ലസർ്്ഡ്ലബ്ൊബഗ്ാമായിഅരങ്്്തക
ർ്്ക്്്ന്്്.നടെടിഫയട്ലക്്ണ്്വർ്്നിശബ്്
രാവ്ന്്്.ജനങ്്ള്ഫടജീവനം്സവ്ത്്ിനം്
സംരക്്ണംനൽ്്ക്കഫയന്്ഇന്്്േൻ്്ഭര
ണഘടനഒര്ഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്ഫപ്്ട്ന്്സ
ർ്്ക്്ാരിൽ്്നിക്്ിപത്മാക്്ിയിട്്്ള്്ബെ്ാഥമി
കഉത്്രവാദിതവ്ം,നിർ്്വ്്ഹണമില്്ാഫത
ലോക്്്ക്ത്്ിയാവ്ന്്്.ജനായിെതേ്ത്്ി
നഫ്റപ്തിയബെ്ലോഗമ്റകൾ്്!
ജനായിെതേ്ഫമന്്ത്ഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്ഫപ്്

ട്ന്്ഭരണായികാരികള്ഫടലസ്വച്്ായിെതേ്
ലോഏകായിെതേ്ലോആയിമാറിയിരിക്്്
ന്്്.ഫതരഫ്ഞ്ട്പ്്്ലൊലം്യഥാർ്്ത്്ജന
വിയിബെ്തിെയിക്്ാത്്വിയംതങ്്ൾ്്ക്്
ന്ക്യമായി'മാലനജ'്ഫേയ്്ഫപ്്ട്ന്്്.അ
തിന്ലവണ്്ിഏത്ഹീനമാർ്്ഗ്്വം്അവയം
ൈിക്്്ന്്്.ഒട്വിൽ്്ലോൾ്്സബ്ട്ീറ്്്ലജർ്്ണ
ൽ്്ഫവളിഫപ്്ട്ത്്ിയഫെയ്സര്്ക്്്വിവാ
ദംഅതിനഫ്റഉദാഹരണം.വർ്്ഗ്്ീയവിലദ്വ
ഷബെ്േരണത്്ിന്ഫെയ്സര്ക്്്ഉെലോ
ഗിക്്്ന്്്എന്്താണ്ബെ്ശ്നം.വർ്്ഗ്്ീയവി
ലദ്വഷഉള്്ടക്്ത്്ിനഫ്റകാരേ്ത്്ിൽ്്സവ്
ന്്ംമാനദണ്്ംലൊലം്ൊയിക്്ാലോനട
െടിഫയട്ക്്്വാലോഫെയ്സര്്ക്്്തയ്്ാ
റാവ്ന്്ില്്എന്്ത്ഫെട്്ിപ്്ിക്്്ന്്്.ഫതര
ഫ്ഞ്ട്പ്്്ലോണ്്്കളം്മറ്്്ംവഴിയഭിക്്്
ന്്വൻ്്സമ്്ത്്്സാമ്ഹികമായേ്മങ്്ഫള
സവ്ായീനത്്ിയാക്്ാൻ്്ഉെലോഗിക്്്ന്്്.
ഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്ഫപ്്ട്്നിയമസഭകഫളഎ

ങ്്ഫനയാണ്ബകകാരേ്ംഫേയത്്ഫൊണ്്ി
രിക്്്ന്്ഫതന്്്ംനാംകണ്്്.കർ്്ണാടക,മ
ഹാരാബട്്്,മധ്്്േബെ്ലദശ,്രാജസ്്ാൻ്്ഇഫൊ

ഫക്്സമീെകായസാക്്്േങ്്ൾ്്.സാമാജിക
ഫരവിയയ്ഫക്്ട്ക്്്കയാണ.്ബകമാറിയ
തം്ഓെർ്്ഫേയ്്ഫപ്്ട്്ത്മായലൊടികള്ഫട
കഥകൾ്്നാംലകട്്്തഴമ്്ിച്്്കഴിഞ്്ിരിക്്്
ന്്്.
ജനായിെതേ്ഫത്്െണംഫൊട്ത്്്വാ

ങ്്ാൻ്്കഴിയ്ന്്ഒര്'കലമ്്ഡിറ്്ിയായി'
അത്്രക്്ാർ്്അയഃപ്്തിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.വി
യെറയാൻ്്കഴിയ്ന്്ലൊടികൾ്്അവരിലയ
ക്്്ഒഴ്കിഫയത്്്ന്്ത്ഫൊണ്്്അവര്ഫട
ജനായിെതേ്ംെണായിെതേ്മായിമാറ്ന്്്.
ഒര്ള്പ്്്മില്്ാഫത്്ആബക്യവിബക്യംനട
ത്്ഫപ്്ട്ന്്്.എങ്്ഫനയായാഫയന്്ാഎതി
രാളികലോഎതിർ്്ശബ്്ങ്്ലോഇല്്ാഫതവി
ലയയപ്്ടസ്ട്്ിച്്്അടിക്്ിവാഴ്ന്്താണ
ലല്്അവര്ഫടെിലോസെി.
ക്റ്മാറ്്നിലോയനനിയമംനിയവില്

ള്്രാജേ്ത്്ാണിഫതല്ന്ർ്്ക്്ണം.എന്്ി
ട്്്ംഇഫൊഫക്്ആവർ്്ത്്ിക്്ഫപ്്ട്ന്്്എ
ന്്താണ്നമ്്്ഫടദ്ലര്ോഗം.െർ്്ലച്്സ്ഫേ
യ്്ഫപ്്ടാൻ്്െറ്്്ന്്കലമ്്ഡിറ്്ിയല്്ാ,ജനങ്്
ൾ്്ശീയിക്്്ന്്ബെ്ാക്്ീസാണ്ജനായിെതേ്
ഫമന്്്എന്്ാലോഇക്്്ട്്ർ്്തിരിച്്റിയ്ക.
ഇത്്രംെശ്്ാത്്യത്്ിൽ്്സായാരണ

ക്്ാരനഫ്റഅവസാനഅത്്ാണിയാലവണ്്
സ്ബെ്ീംലൊടതിയ്ഫടനിസംഗതയാണ്ജ
സ്്്്ീസ്ഏ.െി.ഷാവരച്്്കാട്്ിയത.്അലദ്്ഹം
സ്േിപ്്ിച്്ലകസ്കൾ്്ക്്്പ്റത്്്ഓലോ
ദിവസംകഴിയ്ല്ത്റം്ആെട്്ികനീള്ന്്്.
ഒട്വിൽ്്െി.എം.ഫകലയഴ്സ്െണ്്്ലകസി
ഫയവിയിയം്വിലയയതവ്ബെ്ഖേ്ാെനമായി
മാറ്ന്്്.വിയിനേ്ായത്്ിഫയസാലങ്്തികതവ്
ഫമന്്്തഫന്്യായാലം്ഭരണഘടനാസ്്ാ
െനമായകംലബ്ടാളർ്്ആനറ്്ഓഡിറ്്ർ്്ജനറ
യിനഫ്റെരിലോയനലവണ്്ാ,വിവരാവകാ
ശനിയമബെ്കാരംവിവരങ്്ൾ്്നൽ്്ലകണ്്
എഫ്ന്ഫക്്െറയ്ല്പ്ൾ്്നിയബന്്്ണായി
െതേ്ല്ത്ട്സമരസഫപ്്ട്ന്്തായാണ്ലൊ
ന്്്ക.ഇത്ഇന്്്േൻ്്ബെ്യാനമബന്്്ിയ്ഫടെ
ണ്്ാണ.്അത്ഫൊണ്്ാണ്വൻ്്ത്കസംഭാ
വനയായിയഭിക്്്ന്്ത.്അതിനഫ്റവരവം്
േിയവം്സ്താരേ്മായിരിക്്ണം.ജനങ്്
ലോട്ള്്ആഅക്്ൗണ്്ൈിയിറ്്ിൊയിക്്ാ
ൻ്്ബെ്യാനമബന്്്ിക്്്ൈായേ്തയ്ണ്്്.അല്്ാ
ഫതവന്്ാൽ്്അത്നിർ്്ലദ്്ശിക്്ാൻ്്സ്ബെ്ീം
ലൊടതിക്്്മാവണം.
അതിലനക്്ാൾ്്ഭയഫപ്്ട്ത്്്ന്്ത്വിമ

ർ്്ശനങ്്ലോട്ള്്അസഹിഷണ്്തഅവി
ലടയം്മറനീക്്ിപ്റത്്്വര്ന്്്എന്്്ള്്
താണ.്അഡവ്.ബെ്ശാന്്്ഭ്ഷഫണതിരായന
ടെടിഅതാണ്ഫവളിവാക്്്ന്്ത.്
അവസാനലൊട്്യം്ദ്ർ്്ൈയഫപ്്ട്്ാൽ്്െി

ഫന്്നമ്ക്്്എന്്ാബശ്യമാണ്ള്്ത.്ആബെ്
തീക്്യക്്്്ംഔന്്ിതേ്ത്്ിനം്ഇടിവ്തട്്
ര്ത.്അവിലടയം്സഹിഷണ്്തബകലോ
ശംവന്്ാൽ്്ആശക്്ിസങ്്ൽ്്പ്്ംവിര്െമാ
വം്.ജനായിെതേ്ത്്ില്ഫടഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്
ഫപ്്ട്്ിട്്്,ഭരണഘടനഫൊട്്്സതേ്ബെ്തിജ്്
ഫേയ്്്ന്്ഭരണായികാരികൾ്്ഭരണഘടനാ
സ്്ാെനങ്്ഫളലോക്്്ക്ത്്ിയാക്്്ന്്
ബവര്ധ്്്േമാണ്ഇന്്്നാംകാണ്ന്്ത.്
ലകബന്്്വിജിയൻ്്സ്കമ്്ീഷനം്വിവരാവകാ
ശകമ്്ീഷനം്ഫതരഫ്ഞ്ട്പ്്്കമ്്ീഷനം്
ലോകമ്്ീഷന്ഫമല്്ാംഇന്്്ആത്്ാവ്നട്്
ഫപ്്ട്്അസ്്ിെഞജ്രങ്്ളായിതരംതാണി
രിക്്്ന്്്.തിര്വായക്്്്എതിർ്്വായില്്ാത്്
സ്്ിതി.അയികാരദ്ർ്്വിനിലോഗംതടയാ
ൻ്്ച്മതയഫപ്്ട്്സവ്തബന്്്സ്്ാെനങ്്ളാ
ണിഫതല്ന്ർ്്ക്്ണം.തങ്്ൾ്്അെഥസ
ഞ്്ാരംനടത്്്ന്്്എന്്്ഭരണായികാരിക
ൾ്്ക്്്ഉറപ്്്ള്്ത്ഫൊണ്്ാണ്അവിഫടവടി
ഫയട്ലക്്ണ്്ഈസ്്ാെനങ്്ഫളതഫന്്വ
ന്്്േംകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ഇഫതല്്ാംനമ്്്ഫടജനായിെതേ്,ഭരണഘ

ടനാസങ്്ൽ്്പ്്ങ്്ൾ്്ക്്്ഘടകവിര്ധ്്മാണ.്
ഇത്ജനായിെതേ്ത്്ിനഫ്റസഞ്്ാരെഥമ
ല്്ാ;മറിച്്്ഏകായിെതേ്ത്്ിനഫ്റസീൽ്്ക്്ാ
രങ്്ളാണ.്അത്തിരിച്്റിഞ്്്ഫേറ്ക്്ാൻ്്
നമ്ക്്ാവണം.ജനായിെതേ്ത്്ിനഫ്റസ
ത്്നട്്ഫപ്്ട്ത്്ിജീവിക്്ാൻ്്ഇന്്്േൻ്്ജന
തയക്്്ാവില്്.അത്്രംബെ്തിസന്്ിയം്ഭീ
ഷണിയം്ൊരമേ്ത്്ിഫയത്്ിയഘട്്ങ്്ളി
ഫയല്്ാംഅതിഫനകടപ്ഴക്്ിഫയറിഞ്്േരി
ബത്മാണ്ഇന്്്േയക്്്്ള്്ത.്

ജനാധിപതയ്തത്്പണംതൊട്ത്്്വാങ്്ാന്്
കഴിയ്ന്്ഒര്'കമമ്്ഡിറ്്ിയായി'അത്്രക്്ാര്്
അധഃപ്്തിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.വിലപറയാന്്കഴിയ്ന്്

മൊടികള്്അവരിമലക്്്ഒഴ്കിതയത്്്ന്്ത്തൊണ്്്അവര്തട
ജനാധിപതയ്ംപണാധിപതയ്മായിമാറ്ന്്്.

ഒര്ള്പ്്്മില്്ാതത്്ആകക്യവികക്യംനടത്്തപ്്ട്ന്്്.
എങ്്തനയായാതലന്്ാഎതിരാളികമോ

എതിര്്ശബ്്ങ്്മോഇല്്ാതതവിമധയപ്്ടസ്ഷ്്ിച്്്
അടക്്ിവാഴ്ന്്താണമല്്അവര്തടഫിമോസഫി.
ക്റ്മാറ്്നിമോധനനിയമംനിലവില്ള്്

രാജയ്ത്്ാണിതതമന്്ര്്ക്്ണം.എന്്ിട്്്ംഇതൊതക്്
ആവര്്ത്്ിക്്തപ്്ട്ന്്്എന്്താണ്നമ്്്തടദ്മര്യാഗം.പര്്മച്്സ്

തെയ്്തപ്്ടാന്്പറ്്്ന്്കമമ്്ഡിറ്്ിയല്്ാ,
ജനങ്്ള്്ശീലിക്്്ന്്കപ്ാക്്ീസാണ്ജനാധിപതയ്തമന്്്

എന്്ാമോഇക്്്ട്്ര്്തിരിച്്റിയ്ക.

വീണ്്്വിചാരം
ജോ സ ഫ ുഎം.  പ ുത ുജേ രി

ഇന്്്േൻനാഷനൽലൊൺബഗ്സിഫ്്്ഇടക്്ായബെ്
സിഡ്്്ായിആറ്മാസംക്ടിത്ടരാഫമന്്്ലോ

ണിയഗാന്്ിസമ്്തിച്്ലൊഫടരാജേ്ഫത്്ബെ്യാനബെ്
തിെക്്ൊർട്്ിയിഫയലൊളിളക്്ങ്്ൾതതക്ായല്ത്
ക്്്ശമിച്്്ഫവന്്്ലവണംകര്താൻ.ലൊൺബഗ്സ്ബെ്വ
ർത്്കസമിതിലോഗംഏഴ്മണിക്്്ർലനരംേർച്്ന
ടത്്ിയിട്്്ംൊർട്്ിഅയേ്ക്്െദത്്ിൽആര്വരണഫമ
ന്്തിന്ക്തേ്മായഉത്്രംകഫണ്്ത്്ാൻസായിച്്ില്്.
ക്ട്തൽകര്ത്്്പ്റഫത്്ട്ലക്്ണ്്സമയത്്്,ലനത്
തവ്ത്്ിന്മ്തിർന്്ലനതാക്്ളിലം്അവർക്്്ലനത്
തവ്ത്്ിലം്സംശയംലൊന്്ിത്്്ടങ്്ിയിരിക്്്ന്്്എ
ന്്ത്വിേിബത്ംതഫന്.്ഈവിഷമവ്ത്്ത്്ിൽനിന്്്
ലൊൺബഗ്സിഫനപ്റത്്്ഫൊണ്്്വരാൻആൊർട്്ി
യിഫയലനതാക്്ൾഏകമനലോഫടനീങ്്ണം.അഫല്്
ങ്്ിൽ വയിയ ഫൊട്്ിഫ്ത്റിയിലയക്്് കാരേ്ങ്്ൾ നീ
ങ്്ാം.
ക്ടം്ൈായിെതേ്മാണ്ലൊൺബഗ്സിഫ്്്ദൗർൈയേ്

ഫമന്്്െയരം്നിരീക്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ലോകത്്്മഫറ്്ര്ബെ്
മ്ഖജനായിെതേ്രാജേ്ത്്ിലം്ഇബത്നീണ്്ക്ടം്ൈവാ
ഴേ്കാണാനാവില്്.ഇന്്്േയിൽമഫറ്്ര്ൊർട്്ിയില്മി
ല്്ഇബത്യ്ക്്്ംആബശ്ിതതവ്ം.െതിറ്്ാണ്്്കൾഫൊണ്്്
ആക്ടം്ൈംലൊൺബഗ്സിഫ്്്ലകബന്്്ൈിന്്്വം്ശക്്ി
യം് സവിലശഷതയ്മായിരിക്്്ന്്്. ഈ ബവര്യേ്
ഫത്്മറികടക്്ണലോ,ലവണ്്ലോഎന്്േിന്്ാക്്്ഴപ്്
ത്്ിയാണ്ൊർട്്ിയിഫയലനത്നിര.ലൊൺബഗ്സ്ദ്ർൈ
യവം്നിഷബ്ക്ിയവ്മായിഎന്്ബെ്തീതിക്റച്്്കായമാ
യിനിയനിൽക്്്ന്്്.രണ്്ാംയ്െിഎസർക്്ാരിഫ്്്കാ
യത്്ാണ്ൊർട്്ിഅയേ്ക്് ലോണിയഗാന്്ിയ്ഫട
അലോഗേ്നിയലോശമായിത്്്ടങ്്ിയത.്അലൊഫടഅ
ന്്ഫ്ത്േിയഘടകകക്്ികൾസർക്്ാരിഫനത്്ഫന്്
ബഹജാക്്്ഫേയത്മട്്ിയായികാരേ്ങ്്ൾ.വിമർശനശ
രങ്്ലളറ്്്തളർന്്്വീണലൊൺബഗ്സിഫ്്്ഫനഞ്്ില്
ഫടയായിര്ന്്്നലരബന്്്ലോദിയ്ഫടഅശവ്ലമയം.ലോദി
യ്ഫടരണ്്ാംവരവിഫനതടലയണ്്ഘട്്മായലപ്്ലഴക്്്ം
ഏഫറദ്ർൈയമായി,ൊർട്്ിലനത്തവ്ം.
എൻഡിഎയ്ഫടവിജയല്ത്ഫടലൊൽവിസമ്്തിച്്്

ൊർട്്ിഅയേ്ക്്സ്്ാനം രാഹ്ൽഗാന്്ി രാജിവച്്
ലപ്്ഴാണ്ലൊൺബഗ്സ്േിതറിലപ്്ക്ന്്ത്ഒഴിവാക്്ാ
ൻലോണിയഇടക്്ായഅയേ്ക്്യായികഴിഞ്്വർ
ഷംമടങ്്ിവന്്ത.്ആലോഗേ്ക്്്റവ്ള്്ലനതാവിനം്ഉ
ത്്രവാദിതവ്ംഏഫറ്്ട്ക്്്ന്്തിൽവിമ്ഖനായമകനം്
െിന്്ിൽലൊൺബഗ്സിഫയരണ്്്തയമ്റകളിൽഫപ്്ട്്വർ
വിര്ധ്്ാഭിബെ്ായങ്്ള്മായിരണ്്്തട്്ിൽനിയയ്റപ്്ിച്്
താണ്ഇലപ്്ഴഫത്്ബെ്ശന്ം.കടൽക്്ിഴവന്്ാർഫേറ്പ്്
ക്്ാഫരഒന്്്ംഫേയ്്ാൻഅന്വദിക്്്ന്്ിഫല്്ന്്െരാതി
രാഹ്ൽവിഭാഗംഉയർത്്്ല്പ്ൾെകവ്തലോ,അന്ഭ
വെരിേയലോ,ൊർട്്ിലോട്വിലയയതവ്ലോഇല്്ാത്്വ
ഫരഅണിനിരത്്ിൈിഫജെിയ്ഫടോണകേ്തബന്്്ങ്്
ലളാട്െിടിച്്്നിൽക്്ാനാവിഫല്്ന്്്മ്തിർന്്ലനതാക്്
ൾെറയ്ന്്്.
ലൊൺബഗ്സ്ലനതാക്്ൾെരസെ്രംസമരസഫപ്്ട്്്

ലൊക്ന്്ഒര്ഫൊത്മിനിമംെരിൊടിഫയങ്്ിലം്വര്
ന്്മാസങ്്ളിൽഉണ്്ായിഫല്്ങ്്ിൽഅത്ണ്്ാക്്്ന്്ബെ്
തേ്ാഘാതംവല്തായിരിക്്്ം.ബെ്വർത്്കസമിതിലോ
ഗംലേര്ന്്തിന്മ്ൻപ്രണ്്്ഡസൻവര്ന്്ലനതാ
ക്്ൾൊർട്്ിയ്ഫടഇലപ്്ഴഫത്്ലൊക്്ിൽവിലോജിപ്്്
ബെ്കടിപ്്ിച്്് കഫ്ത്ഴ്തിയലൊഫടയാണ് ലമലയത്്ട്്ി
ഫയ ഭിന്്തകൾപ്റത്്റിഞ്്ത.് ലജ്ോതിരാദിതേ്സി
ന്്്േയം്ത്ടർന്്്സച്്ിൻബെയറ്്്ംൊർട്്ിവിലടണ്്ിവ
ന്്സാഹേരേ്ങ്്ളം്ൊർട്്ിയ്ഫടഭാവിഫയക്്്റിച്്്ലോ
ദേ്ങ്്ൾഉയർത്്്ന്്താണ.്സച്്ിഫനമടക്്ിഫ്ക്ണ്്്വ
രാൻകഴിഫ്ഞ്ങ്്ിലം്ഉത്്രംപ്ർണമായിട്്ില്്.ഇര്െ
ത്്ിരണ്്്വർഷംമ്ൻപ്ലോണിയഗാന്്ിഫയഅയേ്
ക്്യായിനിശ്്യിച്്ലപ്്ൾവയിയഫൊട്്ിഫത്്റിയാണ്
ലകാൺബഗ്സില്ണ്്ായത.്അന്്്ലോണിയയ്ഫടരാജി
വർക്്ിങ്കമ്്ിറ്്ിനിരാകരിച്്ലപ്്ൾശരദ്െവാറിനം്
െി.എ.സാങമ്യക്്്്ംപ്റത്്്ലൊലകണ്്ിവന്്്.ത്ടർ
ന്്്െതിഫനട്്്വർഷക്്ായംലൊൺബഗ്സിഫനനയിക്്്
കയം്രണ്്്തവണആയികാരത്്ിലയറ്്്കയം്ഫേയത്
ലോണിയയക്്്ാണ്ഇന്്്ംസവ്ീകാരേ്തക്ട്തൽ.
തീര്മാനങ്്ഫളട്ത്്്മ്ല്ന്ട്്്ലൊകാൻമ്തിർന്്

ലനതാക്്ൾസമ്്തിക്്്ന്്ിഫല്്ന്്്മ്ൻപ്െരസേ്മായി
െറഞ്്ിട്്്ള്്രാഹ്ൽഗാന്്ി,കഴിഞ്്ദിവസംകഫത്്
ഴ്തിയലനതാക്്ൾൈിഫജെിയ്ഫടയക്്്േമാണ്നിറലവ
റ്്്ന്്ഫതന്്്ക്റ്്ഫപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.ഗ്യാംനൈിആ
സാദ,്ശശിതര്ർ,കെിൽസിൈൽ,ആനന്്്ശർമത്ട
ങ്്ിമ്ൻലകബന്്്മബന്്്ിമാരം്മ്ൻമ്ഖേ്മബന്്്ിമാരം്ഉൾ
ഫപ്്ഫടയ്ള്്വരാണ്കത്്ിൽഒപ്്്വച്്ിര്ന്്ത.്ഇവർഉ
ന്്യിച്്സംശയംയ്െിഎയിഫയഘടകകക്്ികളം്മറ്്്
ബെ്തിെക്്ൊർട്്ികളം്െങ്്ിട്ന്്്ണ്്്.എൻഡിഎസർ
ക്്ാരിഫനെയ ബെ്ശന്ങ്്ളിലം്ത്റന്്്കാണിക്്്ക
യം്വിോരണനടത്്്കയം്െയബെ്ദമായബെ്തിെക്്
നിരഫയഉയർത്്ിഫക്ാ്ണ്്്വരികയം്ഫേലയ്്ണ്്ൊർട്്ി
സവ്ന്്ംലനത്തവ്ഫത്്ക്്്റിച്്്തഫന്്തീർച്്യില്്ാതിരി
ക്്്ന്്ത്ദയനീയമായകാഴേ്യാണ.്

രോൺടര്സിൽമ്ഴങ്്്ന്്
അപകരസസറൺ

പെ രി യ ഇ ര ടുു പകു ുല: സം ഭ വ ബ ഹ ുലം,  ഈ  നാ ൾ വ ഴി 
ദീപ ുമറുുപുുിളുുിസംഭവൈഹ്യമാണ്ലകരളംഫെട്്ിയ

ഫെരിയഇരട്്ഫക്്യൊതകലക
സിഫ്്്നാൾ്്വഴികൾ്്.സിെിഎംലോക്്ൽ്്ക
മ്്ിറ്്ിയംഗംഅടക്്ംഏഴ്സിെിഎംബെ്വർ്്ത്്
കരാണ്ക്ലെഷ്(19),ശരത്യാൽ(23)എ
ന്്ീയ്ത്്്ലൊൺബഗ്സ്ബെ്വർത്്കര്ഫട
ഫൊയൊതകത്്ിഫയബെ്തികൾ.
ഫൊയൊതകവ്മായിൈന്്ഫപ്്ട്്്സിെി

എംഫെരിയലോക്്ൽ്്കമ്്ിറ്്ിയംഗമായിര്ന്്
കലല്്്ോട്്്ഏച്്ിയട്ക്്ഫത്്എ.െീതാംൈരൻ്്
(45),ഏച്്ിയട്ക്്ഫത്്സി.ഫജ.സജിഎന്്സ
ജിലോർ്്ജ്(40),തളിപ്്റമ്്്േപ്്ാരപ്്ടവ്സവ്ലദ
ശിയം്ഫതങ്്്കയറ്്ഫൊഴിയാളിയ്മായഏച്്ി
യട്ക്്ഫത്്ഫക.എം.സ്ലരഷ്(27),ഓലട്്
ബബ്ഡവർ്്ഏച്്ിയട്ക്്ഫത്്ഫക.അനിൽ്്ക്
മാർ്്(35),കലയ്ോഫട്്ജി.ഗിജിൻ്്(26),ജീപ്്്
ബബ്ഡവർ്്കലല്്്ോഫട്്ആർ്്.ബശ്ീരാഗ്എന്്ക്
ട്്്(22),ക്ണ്്ംക്ഴിമയാലക്്ഫട്്എ.അശവ്ിൻ്്
(18),ൊക്്ംഫവള്ലത്്ളിയിഫയഎ.സ്ൈീ
ഷ്(29),തന്്ിലത്്ഫട്്എം.മ്രളി(36),ടി.ര
ഞജ്ിത്(46),ബെ്ദീപ്എന്്ക്ട്്ൻ്്(42),അയ
ലക്്ഫട്്ൈി.മണികണഠ്ൻ്്,സിെിഎംഫെരി
യലോക്്ൽ്്ഫസബക്ട്്റിഎൻ്്.ൈായക്ഷണ്
ൻ്്,സിെിഎംഉദ്മഏരിയഫസബക്ട്്റിഫക.മ
ണികണഠ്ൻ്്എന്്ിവഫരയാണ്ബബ്കംബൈ്ാ
ഞ്്്അറസ്്്്്ഫേയത്ിര്ന്്ത.്
ഖജനാവിൽ്്നിന്്്യക്്ങ്്ൾ്്മ്ടക്്ിയാണ്

ബെ്തികഫളരക്്ിക്്ാൻ്്ഡൽ്്ഹിയിൽ്്നിന്്്
സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്അഭിഭാഷകൻ്്ഇറക്്ി
യത.്2019ഫസപറ്്്ംൈർ്്30നായിര്ന്്്ലകസ്
ബഹലക്്ടതിക്്്വിട്്ത.്സംസ്്ാനഫൊയീ
സിഫ്്്അലന്വഷണവം്എഫ്ഐആറം്വിയ
യിര്ത്്ിയബഹലക്്ടതിഫൊയീസിലനയം്

ലകസ്അലന്വഷിച്്രീതിലയയം്നിശിതമായി
വിമർ്്ശിച്്തം്ക്റ്്െബത്ംറദ്്ാക്്ിലകസ്സി
ൈിഐക്്്വിടാൻ്്ആവശേ്ഫപ്്ട്്തം്സർ്്ക്്ാ
രിലനറ്്ബെ്യാനതിരിച്്ടിയായി.െഫക്്സിംഗി
ൾ്്ഫൈഞ്്ിഫ്്്ഉത്്രവിഫനതിലരഡിവിഷൻ

ഫൈഞ്്ിഫനസമീെിച്്്ബെ്തിലോയിക്്ാനായി
ര്ന്്്സർ്്ക്്ാർ്്നീക്്ം.അതിന്ലവണ്്ിസ്
ബെ്ീംലൊടതിഅഭിഭാഷകഫരസർ്്ക്്ാർ്്ഫൊ
ണ്്്വന്്്.
സർ്്ക്്ാർ്്അപ്്ീൽ്്തള്്ിഫക്്ണ്്്ഡിവിഷ

ൻ്്ഫൈഞ്്്ംഉത്്രവ്ശരിവച്്ലൊഫടലകസി
ൽ്്രണ്്്യ്വാക്്ള്ഫടയം്ക്ടം്ൈങ്്ൾ്്ക്്്വ
യിയബെ്തീക്്യം്സർ്്ക്്ാരിന്കനത്്തിരി
ച്്ടിയ്മാണ്കിട്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഫൊയൊത
കംആസ്ബത്ണംഫേയത്തത്സിെിഎംആ

ഫണന്്സിംഗിൾ്്ഫൈഞ്്ിഫ്്്െരമാർ്്ശംഏ
ഫറബശ്ലധ്്യമാണ.്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാരിഫ്്്
അപ്്ീയിൽ്്വിയിെറയാത്്തിനാൽ്്ലകസ്നി
യച്്ിരിക്്്കയാഫണന്്്സിൈിഐയം്ലൊട
തിഫയഅറിയിച്്ിര്ന്്്.

വിയിെറയാൻ്്ബഹലക്്ടതിബവകിയ
സാഹേരേ്ത്്ിൽ്്ലകസ്മഫറ്്ര്ഫൈഞ്്ിലയ
ക്്്മാറ്്ണഫമന്്ാവശേ്ഫപ്്ട്്്ഫൊല്്ഫപ്്ട്്ക്ലെ
ഷിഫ്്്യം്ശരത്യായിഫ്്്യം്മാതാെിതാക്്
ൾ്്ലൊടതിഫയസമീെിച്്ിര്ന്്്.കഴിഞ്്വ
ർ്്ഷംനവംൈർ്്െതിനാറിനാണ്ഫെരിയഇരട്്
ഫക്്യലക്്സ്സിൈിഐയക്്്്വിട്്തിന്എ
തിരായസർ്്ക്്ാർ്്അപ്്ീയിൽ്്വാദംപ്ർ്്ത്്ി
യായത.്
െലക്്വാദംപ്ർ്്ത്്ിയായിഒമ്്ത്മാസം

കഴിഫഞ്്ങ്്ിലം്േീഫ്ജസ്്്്ിസ്എസ.്മണിക്
മാറം്ജസ്്്്ിസ്സി.ടി.രവിക്മാറം്അടങ്്ിയ
ഡിവിഷൻ്്ഫൈഞ്്്ലകസിൽ്്വിയിെറഞ്്ിര്
ന്്ില്്.ഒമ്്ത്മാസംെിന്്ിട്്ിട്്്ംവിയി െറയാ
ത്്ബഹലക്്ടതിനടെടിസ്ബെ്ീംലൊടതി
മാർ്്ഗനിർ്്ലദശങ്്ള്ഫടയംഘനമാഫണന്്്കാ
ണിച്്്ഫൊല്്ഫപ്്ട്്വര്ഫടൈന്്്ക്്ൾ്്ലകസ്
മഫറ്്ര്ഫൈഞ്്ിന്വിടണംഎന്്ാവശേ്ഫപ്്ട്്്
ബഹലക്്ടതിയിൽ്്കഴിഞ്്ദിവസംപ്തിയ
ഹർ്്ജിനൽ്്ക്കയായിര്ന്്്.
ഫെരിയഇരട്്ഫക്്യകഴിഞ്്ലോകസ്ഭാ

തിരഫഞ്്ട്പ്്ിൽ്്സിെിഎമ്്ിന്കനത്്തിരി
ച്്ടിയായിമാറിയിര്ന്്്.ലോകസ്ഭാതിര
ഫഞ്്ട്പ്്ിന്സംസ്്ാനംസജ്്മായസമയ
ത്്ാണ്ഇരട്്ഫക്്യൊതകംനടന്്ത.്കാസ
ർലോഡ്ലോകസ്ഭാമണ്്യംസിെിഎമ്്ിൽ്്
നിന്്്തിരിച്്്െിടിക്്ാൻ്്യ്ഡിഎെിന്സാ
യിച്്തിന്ഒര്ബെ്യാനകാരണംഫെരിയഇരട്്
ഫക്്യൊതകമാണ.്തലദ്്ശസ്്ാെനങ്്ളി
ലയക്്്ള്്ഫതരഫഞ്്ട്പ്്്ആസന്്മായസമ
യത്്്ഈലകസിൽ്്സിൈിഐഅലന്വഷണ
ത്്ിഫനതിരായസർ്്ക്്ാർ്്അപ്്ീൽ്്തള്്ി
ഫക്്ണ്്്ള്്ബഹലക്്ടതിവിയിസിെിഎ
മ്്ിഫനവീണ്്്ംബെ്തിലോയത്്ിയാക്്്ം.

കഴിഞ്്വർഷംഫെബര്്വരി17ന്
ഫെരിയകലയ്ോട്്്വച്്ാണ്ശരത്
യാലം്ക്ലെഷം്ഫൊല്്ഫപ്്ട്
ന്്ത.്കലയ്ോട്്്ഫെര്ങ്്ളിയാട്്
ത്്ിഫ്്്സവ്ാഗതസംഘര്െീ
കരണംകഴിഞ്്്ബൈക്്ിൽമ
ടങ്്്ന്്തിനിഫടഅബക്മിസംഘംഇര്
വഫരയം്ഫവട്്ിവീഴത്്്്കയായിര്ന്്്.തയയക്്്്ഫവലട്്റ്്ക്
ലെഷ്സംഭവസ്്യത്്്ംശരത്യാൽആശ്െബത്ിയിലയക്്്
ള്്വഴിമലയ്േയം്മരിച്്്.
മ്ഖേ്ബെ്തിഅടക്്ം11ലെഫരമ്ന്്്ദിവസത്്ിനകംലോ

ക്്ൽഫൊയീസ്െിടിക്ടി.അലന്വഷണംെിന്്ീട്ബബ്കം
ബൈ്ാഞ്്്ഏഫറ്്ട്ത്്്.ഫമയ്20ന്14ലെഫരബെ്തിലേർത്്്
ബബ്കംബൈ്ാഞ്്്സംഘംക്റ്്െബത്ംലൊടതിയിൽനൽകി.ക
ലയ്ോട്്്ലനരഫത്്യ്ണ്്ായരാഷ്ബട്ീയഅബക്മങ്്ഫളത്ടർന്്്
ഒന്്ാംബെ്തിയായസിെിഎംലോക്്ൽകമ്്ിറ്്ിഅംഗംഎ.
െീതാംൈരൻആസ്ബത്ണംഫേയത്്നടപ്്ിയാക്്ിയതാണ്
ഫൊയൊതകങ്്ൾഎന്്ായിര്ന്്്കഫണ്്ത്്ൽ.
ഫെരിയലകസ്സിൈിഐക്്്വിട്ന്്തിഫനതിലരസം

സ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്ഡൽഹിയിൽനിന്്്ംബെ്ലത്േകഅഭിഭാ
ഷകഫനഫൊണ്്്വന്്തം്വയിയവിവാദമ്യർത്്ിയിര്
ന്്്.സ്ബെ്ീംലൊടതിയിഫയമ്തിർ്്ന്്അഭിഭാഷകനം്മ്ൻ
ലോളിസിറ്്ർ്്ജനറല്മായിര്ന്്മനീന്്ർ്്സിങ്്ാണ്എ
ത്്ിയത.്ഇലദ്്ഹത്്ിന്സംസ്്ാനഖജനാവിൽനിന്്്88
യക്്ംര്െലോളംെീസായിനൽകിയതം്വയിയേർച്്യാ
യിര്ന്്്.

രാഷ്ടര്ീയവിരരാധംമ്ലം
ഇരട്്കക്്ലപാതകം

പെരിയഇരട്്പക്്ലകേസില്്സിബിഐഅകവ്േഷണംത്ടരാംഎന്്ഉത്്രവിപവഏപെവി
ോരെരമായാണ്ക്കെഷിനപ്െയം്ശരത്ലാലിനപ്െയം്ക്ടം്ബങ്്ള്്സേ്ീേരിച്്ത.്വവേി
വന്്വീതിപയന്്്ഇര്ക്ടം്ബങ്്ളം്െെഞ്്്.
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ക രി പ്്് ര്് ദ ്ര ന്്ം: 
ന ഷ്് പ രി ഹാ രം ന ൽ്്കി ത്്് ട ങ്്ി
നോച്്ി:കരിപ്്്ർ്്വിമാനാരകട
ത്്ിൽ്്മരിച്്വര്നടബന്്്ക്്
ൾ്്ക്്്ംരരികക്്റ്്വർ്്ക്്്ംഎയ
ർ്്ഇന്്്യയ്നടഅടിയന്്രഇട
ക്്ാെനഷ്്രരിഹാരം.മരിച്്വ
രിൽ്്രശന്്്ണ്്്വയേിന്മ്കളി
ല്ളളവർ്്ക്്്10െക്്ംര്രയം്
അേിന്ോനഴയ്ളളവർ്്ക്്്അ
ഞ്്്െക്്വ്മാണ്നൽ്്ക്ക.ര
രികക്്റ്്വർ്്ക്്ാണ്ആദയ്ഘട്്ന
ഷ്്രരിഹാരംനൽ്്ക്ക.ഇേിന
കം 55കരർ്്ക്്് ത്ക അക്്ൗ
ണ്്ികെക്്്പകമാെിയിട്്്ണ്്്.മ
രിച്്വര്നടഅ നന്്രാവകാരി
കള്നടകാരയ്ത്്ിൽ്്ഔകദ്ോഗി
ക േീര്മാനമ്ണ്്ാക്ന്് മ്െ
യക്്്ായിരിക്്്ംഇടക്്ാെനഷ്്
രരിഹാരംനൽ്്ക്ക.
അരകടത്്ിൽ്്മരിച്്വര്നട

ആശര്ിേർ്്ക്്് േംസ്്ാന േ
ർ്്ക്്ാർ്്രത്്്െക്്ംര്രനഷ്്
രരിഹാരം ശര്ഖയ്ാരിച്്ിര്ന്്്.
ഇൻ്്ഷവ്െൻ്്േ്ത്കയക്്്്പ്െ
കമയാണിത.്പ്ർ്്ണനഷ്്രരി
ഹാരം പവക്നമന്്േിനാൽ്്

കകശന്്് നിർക്ദരശര്കാരം ഇട
ക്്ാെനഷ്്രരിഹാരംകവഗത്്ി
ൊക്്്കയായിര്ന്്്.
ശര്കേ്യകവാട്ോപ്്്നമ്്െി

ല്നട രരികക്്റ്്വര്നട ബാങ്്്
അക്്ൗണ്്്,േിരിച്്െിയൽ്്കരഖ
കൾ്്കരഖരിച്്ാണ്ത്കപക
മാെിയത.്യാശേ്ക്്ാർ്്നൽ്്കിയ
വിൊേത്്ിൽ്് നിന്്ാണ് ബ
ന്്്ക്്നളകനണ്്ത്്്ന്്ത.്ര
രികക്്റ്്വർ്്ക്്്ളളനഷ്്രരിഹാ
രംഓണത്്ിന്മ്മ്്്പ്ർണ
മായം്നൽ്്കാനാണ്െക്്്യമി
ട്ന്്ത.്
ഈമാേംഏഴിനാണ്എയ

ർ്്ഇന്്്യഎകേ്്ശര്േിന്്്കോ
യിങ്737വിമാനംഅരകടത്്ി
ൽ്്നപ്്ട്്ത.്ഇത്വനര21കരരാ
ണ്മരിച്്ത.്മരിച്്നാല്ക്ട്്ിക
ൾ്്12വയേിന്ോനഴയ്ളളവ
രാണ.്രരികക്്റ്്വരിൽ്്25കരർ്്
ഇകപ് ്ഴം്ആശ്രശേ്ിയിൊണ.്
ഇവര്നടഎല്്ാെികിത്്ാനച്്െ
വ്കളം്വഹിക്്്ന്്ത്എയർ്്
ഇന്്്യയാണ.്

സവ്  ര്് ണ  ക്്  ട  ത്്്: 
15 തപ്  രി  ക  ള ് നട റി  മാ  ൻ്് ഡ ്നീ  ട്്ി 
നോച്്ി: േവ്ർ്്ണക്്ടത്്് കക
േിനെ15ശര്േികള്നടെിമാൻ്്
ഡ് കാൊവധി നേപറ്്്ംബർ്്
എട്്്വനരനീട്്ി.കസ്്്്ംേ്രജി
സ്്്്ർ്്നെയേ്കകേിൊണ്േവ്
പ്ന,േരിത,്േന്്ീപ്നായർ്്
അടക്്മ്ള്് ശര്േികള്നട െി
മാൻ്്ഡ്നീട്്ിയത.്ോമ്്ത്്ി
ക ക്റ്്ക്േയ്ങ്്ൾ്്ക്്ായ്ള്്
നോച്്ിയിനെശര്കേ്യകകോട

േിയാണ് െിമാൻ്്ഡ് കാൊവ
ധിനീട്്ിയത.്ശര്േികനളവീഡി
കോകോൺ്്ഫ െൻ്്േ്വഴിയാ
ണ്കോടേിയിൽ്്ഹാജരാക്്ി
യത.് ശര്േികൾ്്ക്്്ജാമയ്ംഅ
ന്വദിച്്ാൽ്് ോക്്ികനള
േവ്ാധീനിക്്ാനം്നേളിവ്ന
രിപ്്ിക്്ാനം് ോധയ്േയ്
നണ്്ന്്് കസ്്്്ംേ് കോടേി  യി
ൽ്്വയ്ക്്മാക്്ി.

വി ജി ല ൻ സ ്അ കന്വ ഷ ണ
ഹ ര ജി യി ൽ കോ ട്്ീ സ ്
നോച്്ി: കോൻേ് കോേഫ്
എംഎൽഎശര്േിഡ്്്ായഓ
ൾകകരളഗവൺനമ്്്്കോൺ
ശട്ാകക്റ്്ഴേ്്അകോേികയഷ
ന്്്അമ്്ത്െക്്ംര്രഭാര
വാഹികൾ േിരിമെി നടത്്ി
നയന്്ാകോരിക്്്ന്് ഹർജി
യിൽ എേിർകക്്ികൾക്്്
പഹകക്്ടേികോട്്ീേ്അയ
ച്്്.നോല്്ംരടപ്്ക്്രമ്ളവന
യിൽ എം.പവ.കോളമൻ ന

ൽകിയ കകേിൽഅകോേി
കയഷന്്്ഭാരവാഹികനളക്്്
ടാനേ വിജിെൻേ്ഡയെകറ്്്
റം് േിര്വനന്്പ്രം നരാെീ
േ് കമ്്ീഷണറം് എേിർക
ക്്ികളാണ.്
വിരദമായവിജിെൻേ്അ

കന്വഷണം നടത്്്വാനം് െീ
േീവകെയം് െികട്്ണിങ്ഓഫീ
േകെയം്നിയമിക്്്ന്്േിനം്
കവണ്്ിയാണ്ഹർജി.

ഐടിഐൈളളമിൈവിള്്്കൈശദ്്്ങ്്ളാക്്്ം:
മശന്്്ിടി.രി.രാമക്ഷണ്ൻ
േിര്വനന്്പ്രം:വിദയ്ാർഥികൾക്്്ോകങ്്
േിക രരിജ്്ാനവം് പനപ്ണയ്കരഷി
യം്ഉെപ്്ാക്്ിേംസ്്ാനനത്്ഐടിഐക
നളമികവിന്്്കകശന്്്ങ്്ളാക്്്നമന്്്മശന്്്ി
ടി.രി.രാമക്ഷണ്ൻ.േിര്വനന്്പ്രംൊ
ക്്ഗവ.ഐടിഐഅന്്ാരാഷ്ശട്നിെവാര
ത്്ികെക്്്ഉയർത്്്ന്്േിന്ള്്നിർമാണ
ശര്വർത്്നങ്്ള്നടഉദഘ്ാടനംഓൺപെ
ൻവഴിനിർവഹിക്്്കയായിര്ന്്്മശന്്്ി.
നിെവിൽ25കശ്ടഡ്കളിൊയി250നരൺ

ക്ട്്ികൾഉൾനപ്്നട1,754നശ്ടയന്ികൾൊ
ക്്ഐടിഐയില്ണ്്്. മ്ന്്്ഘട്്ങ്്ളിൊ
യാണ്ഐടിഐഅന്്ാരാഷ്ശട്േെത്്ികെ
ക്്്ഉയർത്്്ന്്രദ്്േിനടപ്്ാക്്്ന്്ത.്ആ
ദയ്ഘട്്ത്്ിൽ 5,23,58,914ര്രയ്നട ശര്വ്
ത്്ികളാണ്നടക്്്ക.നിർമാണശര്വർത്്
നങ്്ളം്ത്ടർന്്്ള്്ശര്വത്്ികളം്േമയ

ബന്്ിേമായി പ്ർത്്ീകരിക്്ാൻ ബന്്
നപ്്ട്്വർശര്ദ്്ിക്്ണനമന്്്ംമശന്്്ിനിർകദ
രിച്്്.
േംസ്്ാനനത്്12ഐടിഐകളാണ്ആ

ദയ്ഘട്്ത്്ിൽ അന്്ാരാഷ്ശട് നിെവാരത്്ി
കെക്്്ഉയർത്്്ന്്ത.്ൊക്്,കോഴിക്ക്ട്
ഐടിഐകൾേർക്്ാർരദ്്േിവിഹിേംഉ
രകോഗിച്്്ംധന്വച്്പ്രം,മെമ്്്ഴ,നോ
യിൊണ്്ി, നോല്്ം െന്്നക്ത്പ്്്, നെങ്്
ന്്്ർ,ഏറ്്്മാന്ർ,കട്്പ്്ന,ൊെക്്്ടി,ക
ണ്്്ർ,കയ്്്ർഐടിഐകൾകിഫബ്ിധന
േഹായകത്്നടയ്മാണ്അന്്ാരാഷ്ശട്നി
െവാരത്്ികെക്്് ഉയർത്്്ന്്ത.്ഘട്്ംഘട്്
മായിേംസ്്ാനനത്്97േർക്്ാർഐടി
ഐകളം്ഈനിെവാരത്്ികെക്്്എത്്ി
ക്്ാനാണ്േർക്്ാർഉകദ്്രിക്്്ന്്ത.്
ഐടിഐകളം്വയ്വോയസ്്ാരനങ്്

ള്മായിബന്്മ്ണ്്ാക്്ികപ്്േന്മ
്്്്നേല്്്കളം്േംരംഭകേവ്വിക
േനക്്ബ്്്കളം്േജീവമാക്്്ന്്
േില്നട വഴി വിദയ്ാർഥികൾക്്്
നോഴിെവേരങ്്ൾസ്ഷ്്ിക്്ാൻ
േർക്്ാർവഴിനോര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇവർക്്്േർക്്ാർ-േവ്കാരയ്കമഖ
െകളിനെ നോഴിൽോധയ്േകൾ
ഉരകോഗനപ്്ട്ത്്ാൻകോബന്ഫ
യറ്കളം് േംഘടിപ്്ിക്്്ന്്്. ഓ
ൺദകോബ്നശ്ടയിനിങ്്ിനായിവി
വിധവയ്വോയരാെകള്മായിൊക്്ഐടി
ഐ ധാരണാ രശേ്ത്്ിൽ ഏർനപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.
ഐടിഐയിനെ എല്്ാ നശ്ടയന്ികൾക്്്ം
കോഷാകാഹാരരദ്്േിനടപ്്ാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഐടിഐനശ്ടയന്ികള്നടോകങ്്േികരരി
ജ്്ാനവം് പനപ്ണയ്കരഷിയം് കകരള

ത്്ിന്്്പ്കോഗേിക്്്മ്േൽ
ക്്്ട്്ാക്്്ന്്േിന്നടരടിനയട്
ക്്്ം.േകദ്്രസ്്ാരനങ്്ള്മാ
യിേഹകരിച്്് ശര്ാകദരികവി
കേനത്്ിലം്ഐടിഐ നശ്ട
യന്ികൾരങ്്ാളികളാകണനമ
ന്്്മശന്്്ിനിർകദരിച്്്.
െടങ്്ിൽ വി.എേ.് രിവക്

മാർഎംഎൽഎഅധയ്ക്്നാ
യിര്ന്്്.കമയർനക.ശര്ീക്മാർ
രിൊഫെകം അനാച്്ാദനം

നെയത്.്എംകല്്യന്മ്്്്-വയ്ാവോയികര
രിരീെനവക്പ്്്ഡയെകറ്്്ർഎേ.്െശന്്്കര
ഖർ ,അഡീഷണൽഡയെകറ്്് ർ(നശ്ടയിനി
ങ)്ബി.ജസ്്്്ിൻരാജ,്ൊക്്ഐടിഐശര്ി
ൻേിപ്്ൽഎ.ഷമ്്ികബക്്ർഎന്്ിവർേം
ബന്്ിച്്്.

രാഹ്ലിനം്സ്നിൽകരരിക്്്ംഅവാർഡ്
ത്ശ്ർ്്: ടി.വി.അെയ്്േ
വാരയ്ര്നട േമ്രണാർ
ഥംത്ശ്ർ്്ശര്േ്ക്്ബ്ഏ
ർ്്നപ്്ട്ത്്ിയ ഏഴാമത്
അെയ്്േവാരയ്ർ്് േമ്ാര
ക പ്രേ്കാരങ്്ൾ്്ക്്്
രാഹ്ൽ്് െശന്്്കരഖർ്്
(കകരളകൗമ്ദി),സ്നി
ൽ്് കബബി (മീഡിയവ
ൺ്്)എന്്ിവർഅർഹരാ
യി.

10,001 ര്രയം്ശര്രേേ്ിരശേ്വം്ഫെ
കവം്ശര്രേേ്ിരശേ്വം്അടങ്്്ന്്ോണ്
പ്രേക്ാരം.മ്േിർ്്ന്്മാധയ്മശര്വർ്്ത്്ക
ൻ്്േി.എക്ഷണ്ൻ്്, കോ. കാവ്മ്്ായി

ബാെക്ഷണ്ൻ്്,
കോ.േി.എേ്രങ്്ർ്്
എന്്ിവരാണ്അവാ
ർഡ്നി ശ്്യിച്്ത.്പ്
രേ്കാരേമർ്്പ്്ണം
രിന്്ീട.്
രരിസ്്ിേിേംബ

ന്്ിയായ വാർ്്ത്്
യക്്്ാണ്കകരളകൗ
മ്ദി കോട്്യം ബയ്്
കോെീഫ്രാഹ്ൽ്്െ

ശന്്്കരഖെിന്പ്രേക്ാരം.ദ്രയ്മാധയ്മവി
ഭാഗത്്ിൽ്്അവാർഡ്കനടിയസ്നിൽ്്കബ
ബിമീഡിയവൺ്്കോഴികക്്ട്നയ്്േ്ഡേ്
ക്്ിൽ്്േീനിയർ്്നശ്രാഡയ്്േൊണ.്

കക സി ന്്് നച ല വ ്സി പി എം 
വ ഹി ക്് ണം: ക ്മ്് നം രാ ജ കേ ഖ ര ൻ 
േിര്വനന്്പ്രം: നരരിയഇരട്്ന്ക്െ കകേ്
േിബിഐക്്്വിടാൻപഹകക്്ടേിഡിവിഷൻ
നബച്്്വിധിച്്സ്്ിേിക്്്ശര്േികൾക്്്കവണ്്ി
കകേ്നടത്്ാൻേർക്്ാർനെെവഴിച്്െക്്ക്്  
ണക്്ിന്ത്കേിരിഎമ്്ിൽനിന്്്ംഈടാക്്
ണനമന്്്ബിനജരിമ്ൻേംസ്്ാനഅധയ്ക്്ൻ
ക്മ്്നംരാജകരഖരൻആവരയ്നപ്്ട്്്.
േിബിഐഅകന്വഷണത്്ിന്പഹക്ക്ട

േിേിംഗിൾ നബച്്്പ്െനപ്്ട്വിച്് ഉത്്രവി
നനേിനരശര്േികൾക്്്കവണ്്ികകരളേർക്്ാർ
അപ്്ീൽ കോയത്ഇരകകോട് നെയേ് നോടം്
ശക്്രേയാണ.്കശ്ോേികയ്്ഷൻഭാഗത്്്നിന്്്
നോെരാേകത്്ിനിരയായവര്നടോതര്രയ്ങ്്
ൾേംരക്്ിക്്ാൻേർക്്ാർബാധയ്സ്്മാണ.്
എന്്ിട്്്ംെക്്ങ്്ൾെിെവിട്്്മ്ൻകോളിേി

റ്്ർജനെൽഉൾനപ്്നട ശര്ഗത്്അഭിഭാഷകനര

അണിനിരത്്ി കകേ് വാദിക്്്കയം് േിബി
ഐഅകന്വഷണംനടക്്ാേിരിക്്്ന്്േിന്കക
േ്അട്്ിമെിക്്ാൻശര്മിക്്്കയം്നെയേ്ത്കോ
ടേി വയ്വഹാരങ്്ള്നട െരിശേ്ത്്ിനെ ഇര്ളട
ഞ്്അധയ്ായമാണ.് ശര്േികൾേവ്ന്്ംരാർട്്ി
ക്്ാരാനണങ്്ിൽ േംരക്്ിക്്ാനം് രക്്നപ്്ട്
ത്്ാനം്േിരിഎംഭരണയശന്്്നത്്ദ്ർവിനി
കോഗം നെയ്്്ന്്്. നരരിയ കകേിൽസ്ശര്ീം
കോടേിവനരകകരളേർക്്ാകർനിയമയ്ദ്്ം
നടത്്ിനയന്്്വരാം.
നോത്ഖജനാവിനെരണംഉരകോഗിച്്്ശര്

േികൾക്്്കവണ്്ികോടേിവയ്വഹാരങ്്ൾേർ
ക്്ാർനടത്്്കവഴികശ്ോേികയ്്ഷന്്്വിരവ്ാ
േയ്േയം്പനേികേയം്കോദയ്ംനെയ്്നപ്്ട്്ിരി
ക്്്കയാനണന്്് ക്മ്്നം രാജകരഖരൻ രെ
ഞ്്്.

ശര്രാന്്്ഭ്ഷണ്
രിന്്്ണയ്മായിശര്കമയം
നകാച്്ി: സ്ശര്ീം കോടേിയി
നെ മ്േിർന്് അഭിഭാഷകൻ
ശര്രാന്്് ഭ്ഷൺ കനരിട്ന്്
രിക്്ണനടരടികളിൽധാർ
മിക രിന്്്ണ ശര്ഖയ്ാരിച്്്
നോണ്്്ള്് ശര്കമയം കകരള
പഹക്ക്ടേി അഭിഭാഷക
അകോേികയഷൻ ജനെൽ
കോഡി കോഗം രാോക്്ി.
കോടേിയെക്്്യനിയമത്്ിൽ
കാകോെിേമാറ്്ങ്്ൾവര്ത്്
ണനമന്്്ംവിധിയിൽഅന്്ർ
കോടേിഅപ്്ീൽഅന്വദിക്്
ണനമന്്്ം കോഗം ആവരയ്
നപ്്ട്്്.
ഐഎഎൽപഹക്ക്ടേി

യ്ണിറ്്്ശര്േിഡ്്്്അഡവ്.വി.
രാകജശന്്്ൻനരര്മ്്ാവ്ർഅ
വേരിപ്്ിച്് ശര്കമയം കഭദഗേി
കകോനടയാണ്രാോക്്ിയത.്
ഐഎഎൽ പഹകക്ാ്ടേി
യ്ണിറ്്ാണ്ശര്കമയഅവേര
ണത്്ിന് മ്ൻപക എട്ത്്
ത.്അഡവ്.രി.എ.അേീസം്മ

റ്്്്61കരരം്കെർന്്്അവേര
ണാന്മേികേടി.
കദരീയ നേശക്ട്്െി അഡവ്.

എ. ജയരങ്്ർ,അഡീ.അഡവ്
ക്്റ്്്ജനെൽരഞജ്ിത്േമ്്ാ
ൻ, കദരീയനിർവാഹകേമി
േിയംഗംഅഡവ്.രി.എ.അേി
േ,്യ്ണിറ്്്പവേ്ശര്േിഡ
്്്്അഡവ്.കോളികജക്്ബ,്േീ
നിയർഅഭിഭാഷകരായഎം.
ആർ.രാകജശന്്്ൻ,കോർജ്പ്
ക്ത്ട്്ം, ക്ഷണ്ന്ണ്്ി, അ
ഡവ്.െേേങ്്പ്്ൻ,അഡവ്.മ്ഹ
മ്്ദ്ഷാത്ടങ്്ിയവർശര്കമയ
നത്്അന്ക്െിച്്്െർച്്യിൽ
രനങ്്ട്ത്്്.
ഭ്രിരക്് കോട്്ിന്്് അടി

സ്്ാനത്്ിൊണ്ശര്കമയംരാ
ോയത.് അഡവ്. അകോേി
കയഷൻശര്േിഡ്്്്അഡവ്.െ
ക്്്മിനാരായണൻഅധയ്ക്്
േവഹിച്്്.പവേ്ശര്േിഡ്്്്
അഡവ് എം. ഹരിരാജ് േവ്ാഗ
േംരെഞ്്്.

ലൈ ഫ ്മി ഷ ൻ ഫ്്ാ റ്്്: 
മ ന ്ഷയ്ാ വ കാ ശ ക മ്്ി ഷ ൻ കക സെ ട ്ത്്് 
വടക്്ാകച്്രി:െട്്ങ്്ളം്നിയമങ്്ളം്മെി
കടന്്ാണ്140ക്ടം്ബങ്്ൾക്്ായിപെ
ഫ്മിഷന്കവണ്്ിഫ്്ാറ്്്കൾനിർമിക്്്ന്്
നേന്്്ംഅവയ്നടഗ്ണനിെവാരംകനരി
ട്്്രരികോധിക്്ണനമന്്്ം,ഭ്രഹിേരം്ഭ
വനരഹിേര ്മായക്ടം്ബങ്്ൾ്്ക്്്സ്ര
ക്്ിേമായം്ഭയരഹിേമായം്ജീവിക്്ാൻ
ഒര്വിദഗധ്േമിേിര്രീകരിച്്്നകട്്ിടേ
മ്ച്്യത്്ിന്്് ഗ്ണകമന്് ഉെപ്്്വര്ത്്
ണനമന്്്ംആവരയ്നപ്്ട്്്അനിൽ്്അക്്ര
എംഎൽ്്എനൽകിയഹർജിേംസ്്ാനമ
ന്ഷയ്ാവകാരകമ്്ീഷൻകകനേട്ത്്്.
വടക്്ാകച്്രിനഗരേഭയിൽപെഫ്മി

ഷൻ20കോടിര്രേക്ോൺേർഷിപ്്ി
ല്നടേമാഹരിച്്്നാല്ടവറ്കളിൊയിനി
ർമാണശര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്പ്കോഗമിക്്്ന്്140ഫ്്ാറ്്്കള്ള്്ഭ
വനേമ്ച്്യവം്നഹൽ്്ത്്്നേ്്്റം്യാനോര്ഗ്ണനിെവാ
രമില്്ാത്്തം്ഭാവിയിൽഈക്ടം്ബങ്്ള്നടജീവൻഅരക
ടത്്ിൊക്്്ന്്ത്മാണ.്
ഈനിർമാണംേംസ്്ാനേർക്്ാരിന്കവണ്്ിപെഫ്മി

ഷനം്യ്എഇനെഡ്ശക്േ്്്്എന്്ൊരിറ്്ിേംഘടനയ്മായി
കെർ്്ന്്ാണ.്നകട്്ിടംനിർമിക്്്ന്്യ്നിടാക,്നേയിൻനവ
കച്്്വഴേ്്എന്്ീകമ്്നികൾക്്്നോത്മരാമത്്്വക്പ്്ിന്്്
നകട്്ിടനിർമാണപെേൻേില്്.പെഫ്മിഷന്ഭവനേമ്ച്്യ
ങ്്ൾ്്നിർമിക്്്ന്്േിന്േർക്്ാർഉത്്രവന്േരിച്്്ശര്കേ്യക
മാർ്്ഗകരഖകൾ്്നിഷക്ർ്്ഷിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇവിനടഇനേല്്ാംപ്ർണ

മായം്െംഘിച്്ാണ്നിർമാണംനടത്്്ന്്ത.്എംഒയ്അന്േ
രിച്്്ഏർനപ്്കടണ്്ഉരകരാർേർക്്ാർഉണ്്ാക്്ിയിട്്ില്്.േം
സ്്ാനനത്്നകട്്ിടനിർമാണെട്്മായനകഎംബിആർഇവിനട
രാെിക്്നപ്്ട്ന്്ില്്.
പെഫ്മിഷൻ്്ഭവനേമ്ച്്യങ്്ൾ്്നിർമിക്്്ന്്േിനായിേ

ർക്്ാർഉത്്രവന്േരിച്്്അംഗീകാരമ്ള്്രിഎംേികോേ
കദ്്രേവ്യംഭരണവക്കപ്്ആണ്നകട്്ിട്്ങ്്ൾക്്്പ്്ാൻ,എസ്്്്ി
കമറ്്്എന്്ിവഉണ്്ാകക്്ണ്്ത.്ഈ എസ്്്്ികമറ്്്േിഇൊങ്്ില്ള്്
ഉകദ്ോഗസ്്ൻ്്രരികോധിച്്്ോകങ്്േികാന്മേിനൽകണം.
എന്്ാൽ140ക്ടം്ബങ്്ളിൊയിആയിരകത്്ളംക്ടം്ബങ്്
ൾക്്്ോാമേിക്്ാന്ള്്ഒര്െക്്ംെത്രശര്യടിവര്ന്്ഈ

നിർമിേിക്്്േർക്്ാർഅംഗീകാരമ്ള്്പ്്ാകോഎ
സ്്്്ികമകറ്്ഇല്്.ോകങ്്േികാന്മേിഇല്്ാനേനിർമാ
ണംകരാർകമ്്നികനരിട്്ാണ്കമൽകോട്്ംവഹിക്്്
ന്്ത.്
ഈനകട്്ിടനിർമാണംയാനോര്ഗ്ണനിെവാര

മില്്ാത്്തം്ഏത്നിമിഷവം്േകരാവ്ന്്ത്മാണ.്
2018ആഗസ്്്്്16ന്ഉര്ൾനപ്്ട്്ല്ണ്്ായക്ൊകച്്
രിയിൽനിന്്്ംനാല്കികോമീറ്്ർച്റ്്ളവില്ള്്മെ
നിരകളിനെഒര്കി ടങ്്ിൊണ്ഈരദ്്േിശര്കദരം.
അേിനാൽേനന്്െവനയ്,്രരിസ്്ിേിവക്പ്്ിന്്്
ശര്കേ്യകഅന്മേിനിർമാണത്്ിന്ആവരയ്മാണ.്
ഈനിർമിേിക്്്നിയമാന്േരണംമ്ൻക്ർഫയർ
ആൻഡ്കേഫറ്്്ിഅന്മേിവാങ്്ിയിട്്ില്്.ആയിര
ക്ത്ളംകരർ്്ക്്്ള്്ക്ടിനവള്്ംഉെപ്്്വര്ത്്ിയി
ട്്ില്്.ശര്ധാനമ്നിേിപ്്ൽകോഡിൽനിന്്്ംരദ്്േി

ശര്കദരകത്്ക്്്ള്്കോഡ്രെയിടത്്്ം3.5മീറ്്െിൽോനഴയാ
ണ.്
നകട്്ിടനിർമാണംനോത്മരാമത്്്വക്പ്്്നിഷക്ർ്്ഷിക്്്

ന്്ഗ്ണനിെവാരത്്ിെല്്.കമ്്ി,േിമ്്്്,മണൽഎന്്ീനിർമാ
ണവേത്്ക്്ൾഗ്ണനിെവാരമില്്ാത്്തം്നിശ്്ിേഅളവി
ലം്ഉരകോഗിക്്്ന്്ില്്.ഇകോനൊപ്്ംനി ർമിക്്്ന്്നഹൽ്്ത്്്
നേ്്്ർ്് നകട്്ിടത്്ിന്ആകോഗയ്വക്പ്്ിന്്്അന്മേിയില്്.
നകഎംബിആർ,ഭ്രേിവ്െട്്ങ്്ള്നടെംഘനംനടത്്ിമരംമ്
െിക്്്കയം്,മണ്്്ഖനനംനടത്്്കയം്നെയത്.്അനിൽ്്അ
ക്്രഎംഎൽ്്എഉ ന്്യിച്്ഈവാദങ്്ൾഅംഗീകരിച്്ാണ്മ
ന്ഷയ്ാവകാരകമ്്ീഷൻകകനേട്ത്്ിട്്്ള്്ത.്

പി. ടി. കോ മ സ ്ഗ വ ര്്ണ ര്്ക്്്
ക ത്്് ന ൽ കി 
േിര്വനന്്പ്രം: േംസ്്ാന
നത്്ഒന്്രെക്്ംകർ്്ഷകരി
ൽ്്നിന്്്ള്്നനല്്്േംഭരണ
ത്്ിൽ്്ശര്േിവർ്്ഷം73കോടി
ര്രയ്നടഅഴിമേിനടക്്്ന്്
േിനനക്്്െിച്്് അകന്വഷണം
ആവരയ്നപ്്ട്്് രി.ടി. കോമേ്
എംഎൽ്്എഗവർ്്ണർ്്ആരിഫ്
മ്ഹമ്്ദഖ്ാന് കത്്്നൽ്്കി.

നിയമേഭയിൽ്് അവിരവ്ാേ
ശര്മകയ കോട്്ീേ് െർ്്ച്്യക്്്ി
നടഈഅഴിമേിഉന്്യിനച്്ങ്്ി
ലം്അേിന്മറ്രടിനൽ്്കാൻ്്
മ്ഖയ്മശന്്്ിേയാൊയിനല്്ന്്്ം
ഈ രശ്്ാത്്െത്്ിൽ്് ഗവ
ർ്്ണറ്നടഇടനരടൽ്്അനിവാ
രയ്മാനണന്്്ംരി.ടി. കോമേ്
കത്്ിൽ്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.

=അരവ്േി:ശര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ക്്്ംെർ്്ച്്ക
ൾ്്ക്്്ംപ്ർ്്ണ്്േയ്ണ്്ാകം്. മംഗളകർ്്മ്്
ങ്്ളിൽ്് രനങ്്ട്ക്്്വാനിടവരം്. മനസ്്
കന്ാ്ഷവം് ആത്്േംത്പേ്ിയം് ഉണ്്ാ
കം്.
=ഭരണി :നെെവ്നിയശന്്്ിയക്്്ണം.വി
ജ്്ാനശര്ദമായ വിഷയങ്്ൾ്് െർ്്ച്്നെ
യ്്്ം.ഈരവ്രശര്ാർ്്ത്്നകളാൽ്്മകനാവിഷ
മത്്ിന്ക്െവ്ണ്്ാകം്
=കാർ്്ത്്ിക:നെെിയരദ്്േികൾ്്ക്്്ര്
രകലര്നനെയ്്്ം.േഹരാഠികനളകാണ്
വാനം് ഗേകാെേമ്രണകൾ്് രങ്്്നവ
യക്്്്വാനം്അവേരമ്ണ്്ാകം്.
=കരാഹിണി:പ്േിയഉകദ്യാഗത്്ിൽ്് ശര്
കവരിയക്്്്വാൻ്്അനയ്കദരയാശേ്പ്െനപ്്
ടം്.മംഗളകർ്്മ്്ങ്്ളിൽ്്രനങ്്ട്ക്്്ം.വയ്വ
സ്്കൾ്്രരിഗണിയക്്്്ം.
=മകയിരം:വികദരയാശേ്യക്്്്അന്മേി
െഭിയക്്്്ം.വയ്വസ്്കൾ്്രാെിയക്്്്ം.ോ
രേകമ്യനക്െഞ്്വിെയക്്്്പ്ർ്്വ്്ികേവ്
ത്്്വാങ്്്വാൻ്്ധാരണയാകം്.
=േിര്വാേിര:മഹദവ്യ്ക്്ികനളരരിെയ
നപ്്ട്വാനവേരമ്ണ്്ാകം്. ബന്്്ക്്ൾ്്
വിര്ന്്്വരം്.സ്ോരയ്േയ്ളളശര്വർ്്ത്്
നങ്്ളാൽ്്േമാധാനമ്ണ്്ാകം്.
=പ്ണർ്്േം:യാശേ്ാകക്്രത്്ാൽ്്അേവ്ാ
സ്്്യമ്ണ്്ാകം്.ഭക്്്യവിഷബാധകയൽ്്ക്്ാ
നേസ്ക്്ിയക്്്ണം.വാഹനഉരകയാഗം

സ്ക്്ിയക്്്
ണം.
=പ്യ്്ം:ഓർ്്മ്്
രക്്ിക്െയം്.
രണനഷ്്മ്ണ്്ാ
കം്. ആരയവി
നിമയങ്്ളിൽ്്
സ്ക്്ി യക്്്
ണം.നിസ്്ാരകാരയ്ങ്്ൾ്്ക്്്േടസ്്ംഅന്ഭ
വനപ്്ടം്.
=ആയിെയ്ം:രണയനപ്്ട്ത്്ിയആധാരം
േിരിനച്്ട്ക്്്വാൻ്്ോധിയക്്്്ം.മനസ്്ാ
ക്്ിയക്്്്വിര്ദ്്മായശര്വ്ത്്ികളിൽ്്നി
ന്്്ംരിന്്ാറം്.
=മകം:ശര്യതന്ങ്്ൾ്്ക്്്ഫെമ്ണ്്ാകം്.
ആകരാഗയ്ംത്പേ്ികരമാകം്.അസ്ഖങ്്
ൾ്്ക്െയം്.
=പ്രം:യാശേ്ാകക്്രത്്ാൽ്്െക്്്യസ്്ാന
ത്്്പവകിനയത്്്ം.രാർ്്രവ്ഫെങ്്ള്ള്്
ഔഷധങ്്ൾ്്ഉകരക്്ിയക്്്്ം.കീഴജ്ീവന
ക്്ാർ്്ക്്്ോമ്്ത്്ികേഹായംനെയ്്്ം.
=ഉശേ്ം:അനയ്കദരയാശേ്പ്െനപ്്ടം്.ക്
ടം്ബാംഗങ്്ള്നടആവരയ്ങ്്ൾ്്രരിഗണി
യക്്്്ം.ആത്്വിരവ്ാേംവർ്്ദ്്ിയക്്്്ം.
=അത്്ം:ശര്യതന്ത്്ിന്ഫെമ്ണ്്ാക്
നമങ്്ിലം്നെെവ്വർ്്ദ്്ിയക്്്്ം.െർ്്ച്്കൾ്്
മാറ്്ിനവയക്്്്ം.നികഷധാത്്കമായനിെ
രാടിൽ്്നിന്്്ംഒഴിഞ്്്മാറം്.

=െിശേ് : ശഹ്േവ്കാെ
രാഠയ്രദ്്േിയക്്്് കെ
രം്.ആത്്വിരവ്ാേംവ
ർ്്ദ്്ിയക്്്്ം. മംഗള ക
ർ്്മ്്ങ്്ൾ്്ക്്്കനത്േവ്ം
നൽ്്കം്.വേത്്േ
ർ്്ക്്ംരരിഹരിയക്്്്ം.
=കൊേി:മനസ്്മാധാ

നവം്ഐരവ്രയ്വം്ക്ടം്ബനേൗഖയ്വം്
ദാമ്്േയ്ഐകയ്േയം്കാരയ്നിർ്്വ്്ഹണര
ക്്ിയം്േംഘകനത്േവ്വം്ഉണ്്ാകം്.ധ
നവിനിമയങ്്ളിൽ്്സ്ക്്ിയക്്്ണം.
=വിരാഖം : േംഘടിശര്മങ്്ൾ്് വിജയി
യക്്്്ം. വിരവ്േേ്കേവനത്്ിന് ശര്ര
േേ്ിരശേ്ംെഭിയക്്്്ം.ശര്കേ്യകരരിഗണ
നയിൽ്്അവധിെഭിയക്്്്ം.
=അനിഴം:കേവനോമർ്്ത്്്യത്്ാൽ്്കാ
രയ്വിജയമ്ണ്്ാകം്. പ്േിയ ഭരണേംവി
ധാനംശര്ാവർ്്ത്്ികേെത്്ിൽ്്നകാണ്്്വ
രം്.
=ത്കക്്ട്് : കമെധികാരിയ്നടേവ്കാരയ്
ആവരയ്ങ്്ൾ്്ോധിപ്്ിയക്്്്ം.അമിേവയ്
യംനിയശന്്്ിയക്്്ണം.
=മ്െം:ക്ടം്ബത്്ിനെഅരരയ്ാപേ്േക
ൾ്് രരിഹരിയക്്്്വാൻ്് നിർ്്ബന്്ിേനാ
കം്.അസ്ഖങ്്ൾ്്ക്്്ക്െവ്കോന്്്ം.അ
മിേകവഗേഉകരക്്ിയക്്്ണം.
=പ്രാടം:ശ്െിേവ്രരിരാെനത്്ിൽ്്ശര്

ദ്്കകശന്്്ീകരിയക്്്്ം.േവ്യംഭരാണാധികാ
രംെഭിയക്്്്ം.വയ്വസ്്കൾ്്രാെിയക്്്്ം.
=ഉശേ്ാടം : ശര്േികരണകരഷി വർ്്ദ്്ി
യക്്്്ം.മദ്്്യസ്്ർ്്മ്ഖാന്്ിരംക്ടം്ബേ
ർ്്ക്്ംരരിഹരിയക്്്്ം.െർ്്ച്്യിൽ്്വിജയി
യക്്്്ം.
=േിര്കവാണം :യാശേ്ാകക്്രത്്ാൽ്്അ
േവ്ാസ്്്യമന്ഭവനപ്്ടം്.രണമിടരാട്കളി
ൽ്്സ്ക്്ിയക്്്ണം.കടംനകാട്ക്്ര്ത.്
=അവിട്്ം :ആശഗ്ഹങ്്ൾ്്ോധിയക്്്്ം.
വാക്്്ം ശര്വ്ത്്ിയം്ഫെശര്ദമാകം്.പ്
േിയരാഠയ്രദ്്േിയക്്്്കെര്വാൻ്്േീര്
മാനിയക്്്്ം.
=െേയം:വയ്വസ്്കൾ്്രാെിയക്്്്ം.വീ
ഴെ്കള്ണ്്ാവാനേ സ്ക്്ിയക്്്ണം. േ
കഹാദരേഹായഗ്ണമ്ണ്്ാകം്.
=പ്കരാര്ട്്ാേി : ശര്വർ്്ത്്നരംഗംനമച്്
നപ്്ടം്.മത്്രരംഗങ്്ൾ്്ക്്്രരിരീെനംത്
ടങ്്്ം.രദ്്േിആസ്ശേ്ണങ്്ളിൽ്്െക്്്യ
ശര്ാപേ്ികനടം്.
=ഉശേ്ട്്ാേി:വയ്വസ്്കൾ്്രാെിയക്്്്ം.ശര്
യതന്ങ്്ൾ്്ക്്്ഫെമ്ണ്്ാകം്.അഹംഭാവം
ഉകരക്്ിയക്്്ണം.
=കരവേി:ഭാരയ്ാ-ഭർ്്ത്്്ഐകയ്േയ്ണ്്ാ
കം്. ശര്യതന്ങ്്ൾ്്ക്്്ഫെമ്ണ്്ാകം്.പ്
േിയ രാഠയ്രദ്്േിനയപ്്റ്്ിപ്നരാകൊെി
യക്്്്ം.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ശര്ഹ്്ശര്ീ ൈാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻനമ്്്േിരിപ്്ാട്

പ ദമ് നാ ഭ സവ്ാ മി കഷ് ്തര്ം: ഭ ര ണ സ മി രി 
ര ്പീ ക ര ണ ത്്ി ന ്നാ ലാ ഴച് ക ്ടി  
നയ്്ഡൽ്്ഹി:േിര്വനന്്പ്രംശര്ീരദമ്നാ
ഭേവ്ാമികക്്ശേ്ത്്ിൽ്്ഭരണേമിേിയം്ഉ
രകദരകേമിേിയം്ര്രീകരിച്്്ശര്വർ്്ത്്
നേജ്്മാക്്ാൻ്് നാൊഴെ്നത്്േമയം
ക്ടിഅന്വദിച്്്സ്ശര്ീംകോടേി.േിര്വ
നന്്പ്രംജില്്ാജഡജ്ിഅനല്്ങ്്ിൽ്്ഹിന്്്
വായമ്േിർ്്ന്്അഡീഷണൽ്്ജഡജ്ിആ
കം്ഭരണേമിേിയ്നടഅധയ്ക്്ൻ്്എന്്്
കോടേിവയ്ക്്മാക്്ി.
ഉരകദരക േമിേിയിൽ്് കകരള പഹ

കക്്ടേിയിൽ്്നിന്്്വിരമിച്്ജഡജ്ിനയനി
യമിക്്ാൻ്്അന്വദിക്്ണനമന്്കക്്ശേ്ം
ശട്സ്്്്ിമ്െംേിര്ന്്ാൾ്്രാമവർ്്മയ്നടആവ
രയ്വം്സ്ശര്ീംകോടേിഅംഗീകരിച്്്.കക്്

ശേ്ഭരണച്്്മേെപ്േിയഭരണേമിേിക്്്
പകമാൊനമന്്്വയ്ക്്മാക്്ിരാമവർ്്മഫ
യൽ്് നെയേ്േേയ്വാങമ്്െവം് കോടേി
അംഗീകരിച്്്.
അേിനിനട,കക്്ശേ്ംഎകേ്ികയ്്ട്്ീവ്ഓ

ഫിേർ്്രദവിയിൽ്്നിന്്്ഒഴിയാൻ്്അന്മ
േികേടിയം്എകേ്ികയ്്ട്്ീവ്ഓഫിേർ്്എ
ന്്നിെയിൽ്്േനിനക്്േിരായഎല്്ാ കക
സ്കളം് െദ്്ാക്്ാൻ്് ഉത്്രവിടണനമന്്്ം
ആവരയ്നപ്്ട്്്വി.രേീരൻ്്നൽ്്കിയഅകര
ക്്സ്ശര്ീംകോടേിയിൽ്്നിന്്്രിൻ്്വെി
ച്്്.പ്േിയ ഭരണേമിേിക്്്പ്േിയഎ
കേ്ികയ്്ട്്ീവ് ഓഫിേനെ നിശ്്യിക്്ാനമ
ന്്്കോടേിരെഞ്്്.

േിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളം
കൈമാറ്്ം:അടിയന്്രേ്കറ്്ഇല്്
നോച്്ി:േിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളനട
ത്്ിപ്്്അദാനിഎ്്്ർപശ്രേേിന്പകമാറ്
ന്്ത്അടിയന്്രമായിേ്കറ്്നെയ്്ണനമന്്േം
സ്്ാനേർ്്ക്്ാരിന്്്ഹർ്്ജിപഹകക്്ടേിനി
രാകരിച്്്.
എല്്ാ കക്്ികള്നടയം് വാദം കകൾ്്ക്്ാൻ്്

കോടേി േീര്മാനിച്്്. ഹർ്്ജി നേപറ്്്ംബർ്്
15ന് രരിഗണിക്്്ം. കകസ്മായിബന്്നപ്്ട്്
എല്്ാ കരഖകളം്ഹർ്്ജി രരിഗണിക്്്ക്പ്ൾ്്
േർ്്ക്്ാരിന്ഹാജരാക്്ാം.
രാജയ്ന്ത് വിമാനത്്ാവളങ്്ൾ്് നോത-്

േവ്കാരയ്രങ്്ാളിത്്ക്ത്നടവികേിപ്്ിക്്ാ
ന്ള്്േീര്മാനത്്ിന്്്ഭാഗമായാണ്േിര്വ
നന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളംകെെത്്ില്നട50
വർഷകത്്ക്്്അദാനിശര്്പ്്ിന്പകമാറ്ന്്
ത.്വിമാനത്്ാവളംനടത്്ിപ്്്,വികേനം,ന
വീകരണംത്ടങ്്ിയച്മേെകളാണ്അദാനി
ശര്്പ്്ിന.്
േവ്കാരയ്വതക്രണംഅന്വദിക്്ര്നേന്്്ം

വിമാനത്്ാവളംഏനറ്്ട്ക്്ാൻ്്േംസ്്ാനേ
ർ്്ക്്ാർ്്േയാൊനണന്്്ംകകശന്്്നത്്അെിയിച്്ി
ര്ന്്്.കെെത്്ിൽരനങ്്ട്ക്്്കയം്നെയത്.്

രാഹുലുുചനദുുുശേഖരുു,സുനിലുുശേേി

കോഴികക്്ട്രാമക്ഷണ്
കേവാശര്മംേഹായംകേട്ന്്്
കോഴിക്ക്ട:് ശര്ീരാമക്ഷണ
മഠത്്ിന്്്യം് രാമക്ഷണ്
കേവാശര്മത്്ിന്്്യം്കോഴി
ക്ക്നട്് രാഖയായ രാമക്
ഷണ് മിഷൻ കേവാശര്മത്്ി
നെ േക്്ളിനം് കോളിക്്ിനി
ക്്ിനം്ത്ടർ ശര്വർത്്നങ്്
ൾക്്ായിസ്മനസ്കളിൽനി
ന്്്േഹായംകേട്ന്്്.
േീർത്്്ം ോധാരണക്്ാ

രായമ്വായിരത്്ികെനെക്ട്്ി
കൾരഠിക്്്ന്്ഹയർനേക്്
ൻഡെിേക്്ളിന്്്നകട്്ിടങ്്
ൾഅടക്്മ്ള്്വയ്നടപ്നര്
ദ്്ാരണശര്വർത്്നങ്്ൾഅ
നിവാരയ്മായ ഘട്്ത്്ിൊണി
കപ്്ൾ. ോധാരണക്്ാർക്്്
ച്ര്ങ്്ിയ നെെവിൽ െികി
ത്് നൽക്ന്് കോളിക്്ിനി
ക്്്ംശര്േിേന്്ിയിൊണ.്ഡ
്്്ൽ,രാക്ത്ളജി,ഇഎൻടി,
ജനെൽ നമഡിേിൻ, ഫിേി
കോനേൊപ്്ി, രീഡിയാശട്ിക്
െിക്്ിത്്കളാണ്ഇവിനടനട
ത്്ിവര്ന്്ത.്
ഇവയ്നട നിെനിൽപ്്ിനം്

പ്നര്ദ്്ാരണത്്ിനം്ത്ടർ
നടത്്ിപ്്ിന്മായിനോത്ജന
ങ്്ളിൽനിന്്്ഉദാരമായേം
ഭാവന െഭികക്്ണ്്ത്നണ്്ന്്്
കോഴികക്്ട്രാമക്ഷണ്കേ
വാശര്മംനേശക്ട്്െിേവ്ാമിനര
േിംഹാനന്് അഭയ്ർ ഥിച്്്. എ
ല്്ാ േംഭാവനകളം് 1961നെ 
ആദായനിക്േിആകറ്്്്80ജി
ശര്കാരംനിക്േിയിൽനിന്്്ഒ
ഴിവാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
Name of the Account:
Ramakrishna Mission
Sevashrama
Bank: State Bank of India
Branch: Kallai, Kozhikode
Account Number:
10261949274
IFSC: SBIN0002252
േംഭാവനകൾRamakrishna

Mission Sevashrama എന്്കര
രിൽനെക്്ായം്അയയക്്്ാം.
ത്ടർന്്്kozhikode@rkmm.org
എന്്വിൊേത്്ിൽപ്ർണ
വിൊേവം്PAN നമ്്രം്നൽ
കണം.
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ചൊവിഡ്തബ്ിലഗഡ്ആദയ്സംഘം
കാസരലോലട്്യക്്്്പ്റചപ്്ട്്്
തിരൊവനതൊൊപൊരം:സംസൊൊാനതൊൊ്കൊവി
ഡൊബൊപതിഗോധംരകൊൊമാകൊൊാൻസജൊൊമാ
കൊൊിയബൊരിഗേഡികൊൊൊആദൊയസംഘംപരി
രീലനം പൊർതൊൊിയാകൊൊി കാസർഗോഗൊടൊ
കൊൊൊപൊറകൊപൊടൊൊൊ.കസൻബൊടലസ്ഗൊറൊഡിയതൊൊി
ലനടനൊൊെടങൊൊിലമൊഖൊയമബൊതൊൊിപിണറായി
വിജയൻയാബൊതഫൊൊാഗൊഓഫൊകെയൊതൊ.ആ
ഗോേൊയമബൊതൊൊികക.കക.ഹരലജസനൊൊിൈി
തയായിരൊനൊൊൊ.

തിരൊവനതൊൊപൊരംകമഡികൊൊലഗൊകള
ജികൊൊൊഗനതൊതൊേതൊൊിലനടനൊൊനാലൊദിവ
സകൊതൊപരിരീലനംപൊർതൊൊിയാകൊൊിയ26
സിഎഫൊഎളടിസികൊവിഡൊബൊരിഗേഡൊ
മാരാണൊസംഘതൊൊിലൊളൊൊതൊ.ഇൻകഫകൊഷ
ൻകണഗൊബടാള,ഗരസികൊഹലഫൊസഗൊപൊ
ർടൊൊ്, എയർഗവ മാകനജൊകമൊൊൊ്, അഡൊോൻ
സഡ്ൊഎയർഗവമാകനജൊകമൊൊൊ്,കമഡികൊൊ
ല ഗൊബപാഗൊടൊഗൊള, കൊവിഡൊ ഗൊബപാഗൊടൊ
ഗൊള,സാംപിളകടസൊൊൊൊിങൊ,സൊരകൊൊാമാന
ദണൊൊങൊൊള,പിപിഇകിറൊൊികൊൊൊഫലബൊപദമാ
യഉപഗോേംതൊടങൊൊിവയിലാണൊപരിരീ
ലനംനലകിയതൊ.

അടൊതൊൊരാചൊൊികൊൊൊപരിരീലനംകമഡി
കൊൊലഗൊകളജിലആരംഭിചൊൊൊ.തീബൊവപരി
െരണവിഭാേങൊൊളിലഗോലികെയൊൊൊനൊൊവ
ർകൊൊ്ഐസിയൊവിലഗനരിടൊൊൊളൊൊ10ദിവസ

കൊതൊപരിരീലനമാണൊനലകൊനൊൊതൊ.ബൊരി
ഗേഡില ഗെരാൻ
https://covid19jagratha.kerala.nic.in/എനൊൊ
ഗൊർടൊൊലവഴിരജിസൊൊൊൊർകെയൊൊാം.

ൊധയ്െതപ്വര്്ത്്കന്
കസ്്്്ംസ്ലോട്്ീസ്
കൊചൊൊി: സൊേർൊൊണകടതൊൊ് ഗക
സിലൊൊമാധൊയമബൊപവർൊൊതൊൊകനൊക
സൊൊൊൊംസ് ഗോടൊൊീസ.് ജനം ടിവി
ഗൊ-ഓർൊൊഡിഗനറൊൊിങൊ എഡിറൊൊ
ർൊൊഅനിലൊൊനമൊൊൊയാർൊൊകൊകൊതികര
യാണൊകസൊൊൊൊംസ്ഗോടൊൊീസ്അ
യചൊൊതൊ.ഗോദൊയംകെയൊൊലിനൊൈാ
ജരാകാനാണൊ കസൊൊൊൊംസ് നി
ർൊൊഗദരിചൊൊിരികൊൊൊനൊൊതൊ. കൊചൊൊി
യികലകസൊൊൊൊംസ്ആസൊൊാനതൊൊ്
ഈആഴൊെൈാജരാകണം.

ഗകസിലൊൊ കസൊൊൊൊംസ് സമ

ൻൊൊസ്ഉടൻൊൊനലൊൊകൊം.ജൊഹല
അഞൊൊിനാണൊൊനയതബൊതൊൊരാ
ഗേജൊ വഴിയൊളൊൊസൊേർൊൊണകൊൊട
തൊൊ്കസ്റൊൊംസ്പിടികൊടൊനൊൊതൊ.
അനൊൊ്ഉചൊൊയൊകൊൊാണൊൊസൊേപൊനാ
സൊഗരഷൊംഅനിലൊൊനമൊൊൊയാരൊം
ഗോണിലൊൊ രനൊൊകൊപൊടൊൊതായി
പറയൊനൊൊതൊ. സൊേപൊനയൊം അ
നിലൊൊ നമൊൊൊയാരൊം പലതവണ
ഗനരിലൊൊ കണൊൊ്സംസാരിചൊൊിടൊൊൊ
കൊണൊനൊൊൊം കസൊൊൊൊംസ് കകൊണൊ
തൊൊി.

ചൊച്്ിവിൊനത്്ാവളത്്ില
രണ്്്കിലോസവ്രണവ്ൊയി
യാതത്ക്്ാരൻഅറസ്്്്ില
കൊചൊൊി:വിഗദരതൊൊൊനിനൊൊൊകട
തൊൊിയ രണൊൊൊ കിഗോസൊേർണ
വൊമായി കനടൊമൊൊാഗരരിവിമാ
നതൊൊാവളതൊൊിലൊൊ യാബൊതകൊൊാര
ൻഅറസൊൊൊൊില.മലപൊൊൊറംസൊേഗദ
രികക.സജീവാണൊപിടിയിലാ
യതൊ. സൊേർണം കടതൊൊൊനൊൊതാ
യിരൈസൊയവിവരംലഭിചൊൊതികന
തൊടർനൊൊൊഡയറകൊറൊൊഗററൊൊ്ഓഫൊ
റവനൊയൊഇൊൊൊലിജൻസാണൊ(ഡി
ആർഐ)ഇയാകളകസൊൊൊൊഡിയി
കലടൊതൊൊതൊ.

ഷാർജയിലനിനൊൊൊളൊൊഎയ
ർൊൊ അഗറരൊയ വിമാനതൊൊികല
തൊൊാണൊ ഇയാള എതൊൊിയതൊ.
കൊബൊതിമമായി ഘടിപൊൊിചൊൊിരൊനൊൊ
കാലമൊടൊൊൊെിരടൊൊയിലാണൊസൊേർ
ണംഒളിപൊൊിചൊൊിരൊനൊൊതൊ.കൊഴമൊൊൊ
രൊപതൊൊിലായിരൊനൊൊൊ ഇതൊ.
1560.5 ബൊോം വരൊനൊൊ സൊേർണ
തൊൊിനൊ83.3ലകൊൊംരൊപവിലമ
തികൊൊൊനൊൊൊ.

തിരൊവനതൊൊപൊരം വിമാന
തൊൊാവളം വഴി സൊേർൊൊണം കട
തൊൊിയവൻൊൊസംഘംതകൊനൊപിടി
യിലാവൊകയൊംഎൻൊൊഐഎ,ക
സൊൊൊൊംസ്തൊടങൊൊിയ ഗകബൊനൊൊഏജ
ൻൊൊസികളൊൊഅഗൊനേഷണംസജീ
വമാകൊൊൊകയൊംകെയൊതിടൊൊൊംസം
സൊൊാനതൊൊൊ സൊേർൊൊണകൊൊടതൊൊ്
നിർൊൊരാധംതൊടരൊകയാണൊ.കൊ
ഴമൊൊൊരൊപതൊൊിലാകൊൊിയൊംഅടി

വസബ്ൊതതൊൊിലൊംഗദൈതൊൊൊംഒളി
പൊൊിചൊൊൊമാണൊ എലൊൊാവരൊം സൊേ
ർൊൊണംകടതൊൊികൊണൊൊൊഗൊകാ
ൻൊൊബൊരമികൊൊൊനൊൊതൊ.

ളപ ളപ്ൊ ൾ വി ല 
വീ ണ്്്ം ക ്ടി 
കൊചൊൊി: സംസൊൊാനതൊൊ് കപ
ഗൊബോളിനൊവീണൊൊൊംവിലകൊടി.ഇ
നൊൊകല11ഹപസയൊകടവർൊൊധ
നയൊണൊൊായി.ഡീസലൊൊവിലയി
ലൊൊമാറൊൊമിലൊൊ.കൊചൊൊിയിലൊൊകപ
ഗൊബോളൊൊവില82.09രൊപയായി
ഉയർൊൊനൊൊഗൊപൊളൊൊഡീസലൊൊവില

77.75രൊപയാണൊ.തിങൊൊളാഴൊെ
കൊചൊൊിയിലൊൊ കപഗൊബോളൊൊ വില
81.98രൊപയായിരൊനൊൊൊ. തിരൊ
വനതൊൊപൊരതൊൊ് ഇനൊൊകല കപ
ഗൊബോളിനൊ83.56രൊപയൊംഡീസ
ലിനൊ79.13രൊപയൊമായിരൊനൊൊൊ
വില.

പപ് ശാ ന്്് ഭ ്ഷ ണോ ട ്ക്് മി ക്് ണ ളമ ന്്് അ ണറ് ്ര്്ണി ജ ന റ ൽ്് 
നൊയൊഡലൈി: ഗകാടതിയലകൊൊൊയ ഗക
സില ബൊപരാതൊൊ് ഭൊഷഗോടൊ കൊൊമി
കൊൊൊകയാണൊ ഗവണൊൊകതനൊൊ് അഗൊറൊ
ർൊൊണിജനറലൊൊ കക.കക. ഗവണൊഗോ
പാലൊൊ സൊബൊപീം ഗകാടതിഗയാടൊ പറ
ഞൊൊൊ.ജനങൊൊളൊൊകൊൊ്ഉപകാരകൊപൊടൊനൊൊ
ഒഗൊടൊകറകൊതൊതാതൊപരൊയൈർൊൊജികളൊ
മായി എതൊൊിയിടൊൊൊളൊൊ ആളാണൊ ബൊപ
രാതൊൊ് ഭൊഷണൊൊ. അഗൊദൊൈതൊൊികൊൊൊ
കൊതൊബൊപവർൊൊതൊൊനംഗൊടതികണ
കൊൊികലടൊകൊൊണം.ഗവണകമങൊൊിലൊൊഅ
ഗൊദൊൈകൊതൊ താകൊൊീതൊ കെയൊൊാം, രി
കൊൊികൊൊരൊതൊ-എജിപറഞൊൊൊ.

സൊബൊപീം ഗൊടതിയിലൊൊ ജനാധിപ
തൊയംപരാജയകൊപൊടൊൊതായിമൊൻൊൊജഡൊജി
മാർൊൊതകൊനൊഅഭിബൊപായകൊപൊടൊൊിടൊൊൊകൊണൊ
നൊൊ് കക.കക. ഗവണൊഗോപാലൊൊ പറ
ഞൊൊൊ. ജൊഡീഷൊയറിയികല അഴിമതി
കയകൊൊൊറിചൊൊ്പറഞൊൊസൊബൊപീം ഗൊട
തിമൊൻൊൊജഡൊജിമാരൊകടപടൊൊികതകൊൊൊ
പകൊൊലൊണൊൊ്.ഗൊടതിയൊകടബൊപവർൊൊതൊൊ

നംകൊടൊതലൊൊ കമചൊൊകൊപൊടൊതൊൊൊകഎ
നൊൊതാണൊ അവകരലൊൊാം ഉഗൊദൊരിചൊൊിടൊൊൊ
ളൊൊതൊ-എജിപറഞൊൊൊ.

മാപൊൊൊപറയാൻൊൊതയാറലൊൊാതൊൊയാ
കളതാകൊൊീതൊകെയൊതിടൊൊ്എനൊൊൊകാരൊയ
കമനൊൊ്ജസൊൊൊൊിസ്അരൊണൊൊമിബൊരഗോദി
ചൊൊൊ.മാപൊൊൊപറയാൻൊൊസമയംനലൊൊകിയ
ഗൊപൊളൊൊനിലപാടിലൊൊഉറചൊൊൊനിനൊൊ്പൊ
തിയ ബൊപസത്ാവനനലൊൊകൊകയാണൊ
അഗൊദൊൈംകെയൊതതൊ.കൊറചൊൊൊകൊടികമ
ചൊൊകൊപൊടൊൊകാരൊയങൊൊളാണൊഞങൊൊളൊൊബൊപതീ
കൊൊിചൊൊിരൊനൊൊതൊ.കതകൊറൊനൊൊൊംകെയൊതി
ടൊൊികൊലൊനൊൊ്അഗൊദൊൈംകരൊതൊനൊൊൊകവങൊൊി
ലൊൊപികൊനൊഎനൊൊൊകെയൊൊാനാവൊം?ജ
സൊൊൊൊിസ്മിബൊരഗോദിചൊൊൊ.

ഗൊടതിഈഗകസിലൊൊകൊടൊതലൊൊ
അനൊകമൊൊാപൊർൊൊണമായ നിലപാടൊ
സൊേീകരികൊൊണകമനൊൊ്എജിഅഭൊയർൊൊഥി
ചൊൊൊ.അതൊഗൊടതിയൊകടഅതൊൊസ്ഉ
യർൊൊതൊൊൊകമനൊൊ് അഗൊദൊൈം പറഞൊൊൊ.
ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷകൊൊൊബൊപസത്ാവനഗരഖ

കളിലൊൊനിനൊൊൊനീകൊൊംകെയൊതൊഗകസ്
അവസാനിപൊൊികൊൊണകമനൊൊ്എജിഅ
ഭിബൊപായകൊപൊടൊൊൊ.

ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊഅഭിബൊപായതൊൊി
ലൊൊഉറചൊൊൊനിലൊൊകൊൊൊഗൊപൊളൊൊഅകതങൊൊ
കന ഗരഖകളിലൊൊനിനൊൊൊ നീകൊൊം കെ
യൊൊാനാവൊകമനൊൊ്ജസൊൊൊൊിസ്മിബൊരഗോദി

ചൊൊൊ. മാപൊൊൊ പറയാൻൊൊ മൊനൊൊൊ ദിവസ
കൊതൊ സമയം അനൊവദിചൊൊിടൊൊൊം പറ
ഞൊൊതിലൊൊ ഉറചൊൊൊനിലൊൊകൊൊൊകയാകണ
നൊൊബൊപസത്ാവനനലൊൊകൊകയാണൊബൊപ
രാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊകെയൊതകതനൊൊ്ജസൊൊൊൊി
സ് േവായി ചൊണൊൊികൊൊാടൊൊി. അപകീ
ർൊൊതൊൊികൊപൊടൊതൊൊലൊംവിമർൊൊരനവൊംര
ണൊൊായികാണണകമനൊൊ്ബൊപരാതൊൊ്ഭൊ
ഷണൊഗവണൊൊിൈാജരായ സീനിയർൊൊ
അഭിഭാഷകൻൊൊരാജീവൊധവാൻൊൊപറ
ഞൊൊൊ.

വിമർൊൊരനം ഉളൊൊകൊകൊളൊൊാനാവൊ
നൊൊികൊലൊങൊൊിലൊൊ നീതിനൊയായസംവിധാ
നംതകരൊം.ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊമാപൊൊൊ
പറയണകമനൊൊഉതൊൊരവൊരലബൊപഗോ
േമാഗയകാണാനാവൊഎനൊൊ്ധവാൻൊൊ
വാദിചൊൊൊ. ഗൊടതിഗോടൊരഹൊമാന
മാണൊളൊൊതൊഎനൊൊ്ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊ
ബൊപസത്ാവനയിലൊൊവൊയകൊൊമാകൊൊിയിടൊൊൊ
ണൊൊ്.നാലൊെീഫൊജസൊൊൊൊിസൊമാരൊകടബൊപ
വർൊൊതൊൊനഗൊതൊടാണൊ അഗൊദൊൈം എ

തിർൊൊപൊൊൊബൊപകടിപൊൊിചൊൊതൊ.കഴിഞൊൊആ
റൊവർൊൊഷംസൊബൊപീംഗൊടതിയിലൊൊനട
നൊൊകാരൊയങൊൊളിലൊൊപലഅഭിബൊപായങൊൊ
ളൊമൊണൊൊ്.ഈ ഗൊടതിയൊകട പല ഉ
തൊൊരവൊകളിലൊം ഞാൻൊൊ അഭിമാനി
കൊൊൊനൊൊൊ.എനൊൊാലൊൊഎനികൊൊ്അഭിമാ
നംഗോനൊൊാതൊൊപലഉതൊൊരവൊകളൊ
മൊണൊൊ്രാജീവൊധവാൻൊൊപറഞൊൊൊ.

ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊബൊപസത്ാവനപി
ൻൊൊവലികൊൊൊനൊൊബൊപശൊനമികൊലൊനൊൊ്രാജീ
വൊ ധവാൻൊൊ വൊയകൊൊമാകൊൊി. സതൊയവാ
ങൊമൊലംഗരഖകളിലൊൊനിനൊൊൊനീകൊൊൊനൊൊ
തിഗോടൊഗോജികൊൊൊനൊൊിലൊൊ.ബൊപരാതൊൊ്
ഭൊഷണൊൊ കൊറൊൊകൊൊാരകനനൊൊൊ കകൊണൊ
തൊൊിയവിധിഗൊടതിസൊേഗമധയാപി
ൻൊൊവലികൊൊണം.ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷകൊൊൊബൊപ
സത്ാവനകണകൊൊികലടൊതൊൊ്ഗകസ്
അവസാനിപൊൊികൊൊൊകയാണൊഗവണൊൊതൊ.
ദയയലൊൊ,നീതിയൊകൊൊതയാണൊഞങൊൊ
ളൊൊ ഗൊടതിയിലൊൊനിനൊൊ്ആവരൊയകൊപൊ
ടൊനൊൊതൊധവാൻൊൊവാദിചൊൊൊ.

ചൊച്്ിയില്്പീഡനത്്ിന്ഇരയായ
ചപണ്്ക്ട്്ിമ്ന്്്ൊസംഗര്്ഭിണി
കൊചൊൊി: പതിനാലൊകാരികയ
ഇതരസംസൊൊാനകോഴിലാളി
കളൊൊപീഡിപൊൊിചൊൊസംഭവതൊൊിലൊൊ
കൊടൊതലൊൊവിവരങൊൊളൊൊപൊറതൊൊ്.
കൊടൊൊരലാതൊൊംേതൊൊിനിരയാ
യഎടൊൊാംകൊൊാസൊകാരി ഒനൊൊര
മാസം േർൊൊഭിണിയാകണനൊൊാ
ണൊഅധികൊതർൊൊനലൊൊകൊനൊൊവി
വരം.അമൊൊമരിചൊൊകപണൊൊകൊടൊൊി
രനൊൊൊകൊൊളൊകട സംരകൊൊണ
തൊൊിലായിരൊനൊൊൊ.മാർൊൊചൊൊ്മാസം
വീടൊൊിലൊൊരനൊൊൊകൊൊളിലൊൊാതൊൊസ
മയതൊൊൊവീടൊൊികലതൊൊിയ ബൊപതി
കളൊൊകപണൊൊകൊടൊൊികയഭീഷണി
കൊപൊടൊതൊൊി പീഡിപൊൊികൊൊൊകയാ
യിരൊനൊൊൊ.

ഇതിനൊപിനൊൊാകലപലസൊൊ
ലങൊൊളിലൊം കൊണൊൊൊഗൊയി
രലാതൊൊംേം കെയൊതൊ. ഗൊ
കൊഗോനിയമബൊപകാരമാണൊബൊപ
തികളൊൊകൊകൊതികര ഗകകസടൊ
തൊൊിടൊൊൊളൊൊതൊ.അഞൊൊംേസംഘ
തൊൊികലഉതൊൊർബൊപഗദശൊസൊേഗദ
രികളായൈനീഫൊ (28), ഫർ
ൈാദൊഖാൻ(29),ഷാൈിദൊ(24)
എനൊൊിവകരകഴിഞൊൊദിവസം
കൊചൊൊിസിറൊൊികൊലീസ്അറ
സൊൊൊൊ്കെയൊതിരൊനൊൊൊ.ഗകരളംവി
ടൊൊമറൊൊൊരണൊൊൊബൊപതികകളകകൊണൊ
തൊൊാൻൊൊ യൊപി ഗൊലീസികൊൊൊ
സൈായംഗതടി.

വിഷാദഗോേ െികിതൊൊയൊ

കട ഭാേമായി ഗോകൊറൊൊർൊൊമാർൊൊ
കപണൊൊകൊടൊൊികയകൗണൊൊസിലി
ങൊൊിനൊവിഗധയമാകൊൊിയഗോകട
യാണൊഹലംേികാതിബൊകമതൊൊി
നൊഇരയാകൊൊിയവിവരംപൊറ
തൊൊറിയൊനൊൊതൊ. ഹവദൊയപരി
ഗോധനനടതൊൊിയഗൊപൊളകപ
ണൊൊകൊടൊൊി േർൊൊഭിണിയാകണനൊൊ്
കകൊണൊതൊൊൊകയൊം കെയൊതൊ.
കപണൊൊകൊടൊൊികയപരിഗോധിചൊൊ
ഗോകൊറൊൊർൊൊമാരാണൊ ഇകൊൊാരൊയം
ഗൊലീസിലൊൊഅറിയിചൊൊതൊ. ഇ
ഗോകടഗൊകൊഗോഗകസിലൊൊ
മൊനൊൊ്ഗപകരഅറസൊൊൊൊ്കെയൊൊൊക
യൊംകെയൊതിരൊനൊൊൊ.

മാർൊൊചൊൊിലാണൊ കപണൊൊകൊടൊൊി

കയആദൊയംഹലംേികഅതി
ബൊകമതൊൊിനൊ ഇരയാകൊൊൊനൊൊതൊ.
കപണൊൊകൊടൊൊികയനിർൊൊരനൊൊപൊ
ർൊൊവൊൊം മഞൊൊൊമൊൊലൊൊ, കൊനൊൊൊംപൊ
റം,ഇടപൊൊളൊൊിഅടകൊൊംപലയിട
ങൊൊളിലൊംകൊണൊൊൊഗൊയികൊടൊൊ
രലാതൊൊംേതൊൊിനൊഇരയാകൊൊി.
അതിഥി കോഴിലാളികളായി
എതൊൊിയവർ കപണൊൊകൊടൊൊിയൊ
കടവീടിനൊസമീപതൊൊൊതകൊനൊ
യായിരൊനൊൊൊ താമസം. കപ
ണൊൊകൊടൊൊിയൊമായി െങൊൊാതൊൊം
സൊൊാപിചൊൊഗരഷമാണൊസംഘം
അതിബൊകമതൊൊിനൊഇരയാകൊൊിയ
തൊ.ഓേസൊൊൊൊ്വകരപീഡിപൊൊികൊചൊ
നൊൊാണൊവിവരം.

അവിശവ്ാസപര്മേയം
ബാക്്ിപതര്പോരിൽ
മ്ന്്ണികൾ
എം.ബി.സനത്്ഷ്
തിരൊവനതൊൊപൊരം:അവിരൊോസബൊപഗമ
യതൊൊികൊൊൊ ഗനടൊൊകമതൊൊാകണനൊൊ വാ
കൊഗൊരിലമൊനൊൊണികള.ഭരണഗനടൊൊ
ങൊൊള എണൊൊിപൊൊറയാനൊം ബൊപതിപകൊൊ
കൊതൊതൊറനൊൊൊകാടൊൊാനൊംകഴിഞൊൊതി
കൊൊൊ സഗൊതൊഷതൊൊിലാണൊ ഭരണപ
കൊൊം.ഭൊരിപകൊൊമിലൊൊാതൊൊതിനാലഅ
വിരൊോസബൊപഗമയംപരാ
ജയകൊപൊടൊകമനൊൊ്അറിയാ
മായിരൊകൊനൊങൊൊിലൊംമൊഖൊയ
മബൊതൊൊിയൊകടഓഫീസികൊൊൊ
വീഴൊെകളൊം സൊേർണക
ളൊൊകൊൊടതൊൊൊമായൊളൊൊ ര
നൊൊവൊംപാവകൊപൊടൊൊവർകൊൊ്
വീടൊവചൊൊൊനലകൊനൊൊ
ഹലഫൊ പദൊൊതിയികല
ഹകയിടൊൊൊവാരലൊം ഉള
കൊപൊകടഒരികൊൊലകൊടിതൊ
റനൊൊൊകാടൊൊാൻ കഴിഞൊൊൊ
കവനൊൊാണൊ ബൊപതിപകൊൊ
തൊൊികൊൊൊ അവകാരവാ
ദം.

ഗകരളം രൊപീകൊതമാ
യ 1957 മൊതല ഇതൊവ
കര ആകകയൊളൊൊ 916
അംേങൊൊളിലഏറൊൊവൊംദീ
ർഘമായി ബൊപസംേിചൊൊ
അംേംഎനൊൊകറഗൊകൊർഡൊഅവിരൊോ
സബൊപഗമയഗൊതൊകടമൊഖൊയമബൊതൊൊിപിണ
റായിവിജയനൊസൊേതൊൊമായി.ഇതിനൊ
മൊമൊൊ്ഒരൊഅവിരൊോസബൊപഗമയെർചൊൊ
യൊകൊൊ് ആകകകയടൊതൊൊ സമയതൊൊി
കൊൊൊ ഹദർഘൊയതൊൊില മൊനൊൊിടൊൊൊനില
കൊൊൊനൊൊതൊ2005ലഉമൊൊൻൊണൊൊിസർ
കൊൊാരികനതികരയായിരൊനൊൊൊ.

അനൊൊ്മൊനൊൊൊദിവസമായിനടനൊൊെ
ർചൊൊ20മണികൊൊൊഗോളമാണൊ.അതില

മൊഖൊയമബൊതൊൊിയൊംമബൊതൊൊിമാരൊംകൊടിമറൊ
പടിപറഞൊൊതൊ5.15മണികൊൊൊർ.അതി
ലതകൊനൊഉമൊൊൻൊണൊൊിയൊകടമറൊപടി
1.45മണികൊൊൊർ.ഉമൊൊൻൊണൊൊിയൊകടര
ണൊൊ്മണികൊൊൊർ55മിനിടൊൊ്നീണൊൊരജറൊൊ്
ബൊപസംേമായിരൊനൊൊൊഇതൊവകരഗകര
ള നിയമസഭയികല ഏറൊൊവൊം ഹദർ
ഘൊയഗമറിയബൊപസംേം.അതാണൊ3.45

മണികൊൊൊർകൊറിചൊൊ്ഇനൊൊകലപിണറാ
യിമറികടനൊൊതൊ.മാബൊതമലൊൊ,അതൊമൊഴൊ
വൻ തകൊനൊയൊം സർകൊൊാരികനയൊം
എതിർകൊൊൊനൊൊബൊപമൊഖൊനലൊകളൊകട
ഹൊബപം ഹടമിലതതൊൊമയംസംഗൊബപ
ഷണം നടതൊൊാൻ നിർരനൊൊിതമാ
കൊൊൊകയൊംകെയൊതൊ.

ഇബൊതയൊംനീണൊൊബൊപസംേംനടതൊൊി
യിടൊൊൊംമൊഖൊയമബൊതൊൊിഹലഫൊമിഷകനതി
കരഉനൊൊയികൊൊകൊപൊടൊൊആഗോപണങൊൊള
കൊൊ്മറൊപടിപറഞൊൊിലൊൊ.മൊഖൊയമബൊതൊൊിയൊ

കടബൊപസംേംനീണൊൊതിലബൊപതിഗഷധി
ചൊൊ് ബൊപതിപകൊൊാംേങൊൊള "മറൊപടിയി
ഗൊലൊ, മറൊപടിയിഗൊലൊ' എനൊൊ് മൊബൊദാവാ
കൊയംവിളിചൊൊ്നടൊതൊൊളതൊൊിലിറങൊൊിയ
ഗൊപൊള"ഞാൻമറൊപടിപറയാം,ഹല
ഫികനപറൊൊിയൊംപറയൊനൊൊൊണൊൊ്'എനൊൊൊ
പറഞൊൊിരൊനൊൊൊ. അതാണൊ ബൊപതിപ
കൊൊംഇഗൊപൊളആയൊധമാകൊൊൊനൊൊതൊ.

ബൊപതിപകൊൊ ഗനതാവൊ ര
ഗമശൊകെനൊൊിതൊൊലയൊംഉപ
ഗനതാവൊമൊസ്ലിംലീഗൊനി
യമസഭാ കകൊൊി ഗനതാവൊ
ഗോ. എം.കക.മൊനീറൊംഉ
നൊൊയിചൊൊആഗോപണങൊൊള
"വമൊൊൻകവടികൊകൊടൊൊ്'എനൊൊ
ബൊപതീതിസൊഷൊൊിചൊൊിരൊനൊൊൊ.എ
നൊൊാല, മബൊതൊൊിമാരായ കക.
കക.ഹരലജയൊംജി. സൊ
ധാകരനൊംവൊയകൊൊമായമറൊ
പടിനലകി.സൊധാകരൻ
തൊടകൊൊതൊൊിഗല തകൊനൊ ബൊപ
തിപകൊൊഗനതാവികൊൊൊആ
ഗോപണതൊൊികൊൊൊമൊനകോ
ടിചൊൊൊ.

അവിരൊോസ ബൊപഗമയ
തൊൊിനൊമൊമൊൊ്,പൊറതൊൊ്ഉനൊൊ
യിചൊൊആഗോപണങൊൊള ഒ
രികൊൊലകൊടിബൊപതിപകൊൊംഉ

നൊൊയിചൊൊതൊ നിയമസഭാ ഗരഖകളൊകട
ഭാേമായി.മാധൊയമങൊൊളിലൊകടഉളകൊപൊ
കട പറഞൊൊ മറൊപടികള ഒനൊൊൊകൊടി
വൊയകൊൊതഗോകട അവതരിപൊൊികൊൊാൻ
ഭരണപകൊൊതൊൊിനൊംഅവസരംലഭി
ചൊൊൊ.മൊഖൊയമബൊതൊൊികൊൊ്നിയമസഭാെരിബൊത
തൊൊില ഇടംപിടികൊൊാനായ ബൊപസംേ
വൊംനടതൊൊാനായി-ഇതാണൊഅവി
രൊോസബൊപഗമയെർചൊൊയൊകടരാകൊൊിപ
ബൊതം.

ഉമ്്ൻചാണ്്ി2.55പിണറായിവിജയൻ3.45

ഏറുുവംുനീണുുടപുസംഗതുുിനു
പിണറായികു്ുകറകകുാുരഡു

എസപ്ിബിയച്ടനില
ചെച്്ചപ്ട്ന്്്്
നൊയൊഡലൈി:കൊവിഡൊ19രാ
ധിചൊൊതികനതൊൊൊടർനൊൊആശൊപ
ബൊതിയില ബൊപഗവരിപൊൊികൊൊകൊപൊടൊൊ
ോയകൻഎസ.്പി. രാലസൊ
ബൊരഹൊൊണൊയതൊൊികൊൊൊ നില കമചൊൊ
കൊപൊടൊനൊൊതായിമകനൊംോയക
നൊമായഎസ.്പി.െരണ.അ
ഗൊദൊൈംസാധാരണനിലയിഗല
കൊൊ്തിരിചൊൊൊവരികയാണൊ.90ര
തമാനവൊം മയകൊൊതൊൊില നി
നൊൊൊണർനൊൊൊ.ആളൊകകളതിരി
ചൊൊറിയാൻതൊടങൊൊികയനൊൊൊംെര

ണഅറിയിചൊൊൊ.
കഴിഞൊൊ അഞൊൊിനാണൊ എ

സ.്പി.രാലസൊബൊരഹൊൊണൊയകൊതൊ
എംജിഎം കൈലതൊൊ്കകയർ
കസൊൊൊറിലബൊപഗവരിപൊൊിചൊൊതൊ.നി
ല വഷളായതികനതൊൊൊടർനൊൊ്
13നൊഅഗൊദൊൈകൊതൊതീബൊവപരിെ
രണവിഭാേതൊൊിഗലകൊൊൊമാറൊൊിയി
രൊനൊൊൊ.എനൊൊാല,കൊവിഡൊ19
കനേറൊൊിവാകയനൊൊ്കഴിഞൊൊദിവ
സം പരിഗോധനയില കതളി
ഞൊൊിരൊനൊൊൊ.

2,000 നാ ട ൻ പ ഴം, പ ച്് ക്് റി
വി പ ണി നാ ളെ മ ്ത ൽ 
തിരൊവനതൊൊപൊരം:ഓണതൊൊിനൊസംസൊൊാ
നതൊൊാകക2000"നാടൻപഴം-പചൊൊകൊൊറിഓ
ണസമൊദൊൊി'വിപണികളൊമായികൊഷിവകൊ
പൊൊ്.വിപണികളൊകടസംസൊൊാനതലഉദൊഘാട
നംഇനൊൊ്പാളയകൊതൊഗോർടൊൊിഗൊർപൊൊ്വി
പണിയിലനടകൊൊൊനൊൊെടങൊൊിലമൊഖൊയമബൊതൊൊി
പിണറായിവിജയൻഓണഹലൻആയി
നിർവൈികൊൊൊം.ടൊറിസംമബൊതൊൊികടകംപളളി
സൊഗരബൊനൊൊൻആദൊയവിലൊപനനടതൊൊൊം.കൊഷി
മബൊതൊൊിവി.എസ.്സൊനിലകൊമാർഅദൊൊൊയകൊൊ
തവൈികൊൊൊനൊൊെടങൊൊിലഗമയർബൊരീകൊമാർ,
രരിതരൊർഎംപി,വി.എസ.്രിവകൊമാർ
എംഎലഎ,ഗോർടൊൊിഗൊർപൊൊ്കെയർമാൻ
വിനയൻതൊടങൊൊിയവർസംരനൊൊികൊൊൊം.

വിപണികള27മൊതല30വകരബൊപവർ
തൊൊികൊൊൊകമനൊൊ്സൊനിലകൊമാർവാർതൊൊാ
സഗൊമൊളനതൊൊിലഅറിയിചൊൊൊ.കൊഷിവകൊപൊൊി
കൊൊൊഗനതൊതൊേതൊൊില1,350,വിഎഫൊപിസി
കകയൊകട150,ഗോർടൊൊിഗൊർപൊൊികൊൊൊ500വി
പണികളാണൊസജൊൊമാകൊൊൊനൊൊതൊ.ബൊപാഗദരി
കകർഷകരിലനിനൊൊൊംവിപണിവിലഗയ
കൊൊാള10രതമാനംഅധികവിലനലകി
സംഭരികൊൊൊനൊൊപഴം-പചൊൊകൊൊറികള30രത
മാനംകൊറഞൊൊവിലയൊകൊൊ്ഉപഗോകൊൊാകൊൊ

ളകൊൊ്ലഭൊയമാകൊൊൊം.കർഷകരൊകടഉതൊപനൊൊ
ങൊൊളകൊൊ് കമചൊൊകൊപൊടൊൊവിലയൊംഉപഗോകൊൊാ
കൊൊളകൊൊ്നൊയായവിലയൊകൊൊ്ഉതൊപനൊൊങൊൊളൊംഉ
റപൊൊാകൊൊൊനൊൊൊ.100രൊപയൊകടയൊം150രൊപ
യൊകടയൊംകിറൊൊൊകളൊംവിപണിയിലലഭൊയമാ
കൊൊൊകമനൊൊ്മബൊതൊൊിപറഞൊൊൊ.

ഇടൊകൊൊിവടൊൊവട-കാതൊൊലൊൊൊരിലനിനൊൊൊളള
പചൊൊകൊൊറികള,മറയൊർരർകൊൊര,കാതൊൊലൊൊൊർ,
കവളൊതൊൊൊളളി,കൊഷിവകൊപൊൊ് ഫാമികൊൊൊ ഉ
തൊപനൊൊങൊൊള,കൊതൊഗമഖലാസൊൊാപനങൊൊ
ളൊകടഉതൊപനൊൊങൊൊളഎനൊൊിവയൊംലഭികൊൊൊം.

ഗോർടൊൊിഗൊർപൊൊ്, വിഎഫൊപിസികക മൊ
ഖാതൊൊിരംഓണഹലനായൊംപചൊൊകൊൊറിഉപ
ഗോകൊൊാകൊൊളകൊൊ് എതൊൊികൊൊൊനൊൊതിനൊ സ
ജൊൊീകരണം ഏർകൊപൊടൊതൊൊിയിടൊൊൊണൊൊ്. വാ
ടൊൊ്സആ്പൊൊ് ബൊരൊപൊൊൊകളഗകബൊനൊൊീകരിചൊൊ്ഓണ
ഹലൻഓർഡറൊകളസൊേീകരിചൊൊ് റസിഡ
ൊൊൊ്സ്അഗോസിഗയഷനൊകളമൊഗഖനവി
പണനംകെയൊൊൊനൊൊസംവിധാനവൊംഓണചൊൊ
തൊൊകളൊകടഭാേമായിഒരൊകൊൊിയിടൊൊൊണൊൊ്.

ബൊപാഗദരിക പചൊൊകൊൊറികള, ഇതര സം
സൊൊാനങൊൊളികല പചൊൊകൊൊറികള എനൊൊിവ
യൊകൊൊ്ബൊപഗൊതയകംഗോർഡൊകളവിപണിക
ളിലസൊൊാപിചൊൊിടൊൊൊണൊൊാകൊം.പൊർണമായൊം

കൊവിഡൊ
ഗൊബപാഗൊടൊഗൊകൊളൊം ബൊേീ

ൻഗൊബപാഗൊടൊഗൊകൊളൊംപാലിചൊൊൊകൊണൊൊായി
രികൊൊൊംവിപണികളബൊപവർതൊൊികൊൊൊകകയ
നൊൊൊം മബൊതൊൊിഅറിയിചൊൊൊ.ആഴൊെചൊൊതൊൊകളൊം
ബൊോമെതൊൊകളൊംവഴിഗോരകർഷകചൊൊതൊൊക
ളൊം വൊയാപകമാകൊൊാനൊം തീരൊമാനമായിടൊൊൊ
ണൊൊ്.

സൊഭികൊൊ ഗകരളംപദൊൊതിയൊകടഭാേമാ
യികൊഷിവകൊപൊൊിനൊകീഴിലൊളള1,800വിപ
ണികളഉളപൊൊകടകയലൊൊാംരകൊൊമാകൊൊൊം.ജീ
വനികാർഷികവിപണിഎനൊൊ്ഈവിപ
ണികളഅറിയകൊപൊടൊം.ഏകീകൊതഗോർ
ഡൊംഈ വിപണികളകൊൊൊണൊൊായിരികൊൊൊം.
വിവിധവകൊപൊൊൊകളൊകടഏഗൊപനഗൊതൊ
കടഇവഒരൊസൊൊിരസംവിധാനമായിതൊടരൊ
കയൊംകെയൊൊൊം.അടൊതൊൊഓണതൊൊിനൊഓണ
തൊൊികോരൊകൊടപൊവൊഎനൊൊപദൊൊതിനടപൊൊി
ലാകൊൊൊം.

ഓണകുുാലതു്ു
വയുാപാരസുുാപനങുുളുകര
സമയംദീരുുഘിപുുികുുണം:
കചനുുിതുുല
തിരൊവനതൊൊപൊരം:ഓണഗൊതൊടനൊരനൊൊി
ചൊൊൊണൊൊാകൊനൊൊജനതൊൊിരകൊൊ്കൊറകൊൊാൻൊൊസം
സൊൊാനകൊതൊഎലൊൊാവൊയാപാര-കചൊൊവടസൊൊാ
പനങൊൊളൊംരാബൊതിഒൻപതൊമണിവകരകയ
ങൊൊിലൊംകകാവിഡൊഗൊബപാഗൊടൊഗൊളൊൊപാലിചൊൊ്
കൊണൊൊ്ബൊപവർൊൊതൊൊികൊൊാൻൊൊഅനൊമതിനലൊൊക
ണകമനൊൊാവരൊയകൊപൊടൊൊ്ബൊപതിപകൊൊഗനതാവൊര
ഗമശൊകെനൊൊിതൊൊലമൊഖൊയമബൊതൊൊികൊൊ്കതൊൊ്ന
ലൊൊകി.

ഓണംഅടൊകൊൊൊനൊൊഗോകടകടകളികലതികൊൊൊംതിരകൊൊൊംഇ
നിയൊംവർൊൊധികൊൊൊം.ഇതൊകകാവിഡൊവൊയാപനംവർൊൊധിപൊൊികൊൊൊകമ
നൊൊആരങൊൊയൊംനിലനിലൊൊകൊൊൊനൊൊൊണൊൊ്.വൊയാപാരസൊൊാപനങൊൊളൊ
കടനിലവിലൊളൊൊബൊപവർൊൊതൊൊിസമയംവർൊൊധിപൊൊിചൊൊാലൊൊകടകളികല
നിലവിലൊളൊൊതിരകൊൊൊംആളൊൊകൊൊൊടൊൊവൊംകൊറയൊകൊൊാനാകൊം.സ
മാനമായആവരൊയംവൊയാപാരസമൊൈവൊംഉനൊൊയികൊൊൊനൊൊൊണൊൊ്.

ഓണഗൊതൊടനൊരനൊൊിചൊൊ്സംസൊൊാനകൊതൊഎലൊൊാവൊയാപാര
സൊൊാപനങൊൊളിലൊം,കടകളിലൊംജനതൊൊിരകൊൊ്കൊടിവരികയാ
ണൊ.നിയബൊതൊൊണങൊൊളൊകടപശൊൊാതൊൊലതൊൊിലൊൊസംസൊൊാനകൊതൊ
വൊയാപാരസൊൊാപനങൊൊളൊകടബൊപവർൊൊതൊൊിസമയംരാവികലഏഴൊ
മൊതലൊൊഹവകൊഗൊനൊരംഏഴൊവകരയാണൊസർൊൊകൊൊാർൊൊനിശൊൊയിചൊൊി
രികൊൊനൊൊകതനൊൊൊംഇതൊനീടൊൊകമനൊൊൊംകെനൊൊിതൊൊലപറഞൊൊൊ.

കപരിയ:
നീതിയുകരവാതിലുു
തുറകനുുനു്ുഉമുുനുുചാണുുി
തിരൊവനതൊൊപൊരം:കപരിയഇരടൊൊകൊകൊലഗൊകൊസിലൊൊസിരി
ഐഅഗൊനേഷണംഎതിർൊൊതൊൊൊകൊണൊൊൊളൊൊസംസൊൊാനസ
ർൊൊകൊൊാരികൊൊൊൈർൊൊജിഡിവിഷൻൊൊകരഞൊൊ്തളൊൊൊകയൊംഗകസ്
സിരിഐകൊൊൊവിടാനൊളൊൊതടസങൊൊളൊൊനീങൊൊൊകയൊംകെയൊത
ഗോകടഒനൊൊരവർൊൊഷതൊൊിനൊഗരഷംരരതൊലാലികൊൊൊയൊംകൊഗപ
ഷികൊൊൊയൊംകൊടൊംരതൊൊിനൊനീതിലഭികൊൊാനൊളൊൊവാതിലൊൊതൊ
റനൊൊൊകിടൊൊികയനൊൊ്മൊൻൊൊമൊഖൊയമബൊതൊൊിഉമൊൊൻൊൊൊണൊൊി.

ഗകസ്സിരിഐകൊൊൊവിടൊൊഹൈഗൊകൊടതിവിധികൊകൊതിഗര
ഇടതൊസർൊൊകൊൊാർൊൊതകൊനൊരംേതൊൊൊവനൊൊതൊരാഷ്ബൊടീയാനൊൊത
രാധികൊൊാതൊൊഎലൊൊാവകരയൊംഗവദനിപൊൊിചൊൊൊ.ഗോദിസർൊൊകൊൊാ
രികൊൊൊഅഡീഷണലൊൊഗോളിസിറൊൊർൊൊജനറലൊൊമാരായിരൊനൊൊമ
നീനൊൊർൊൊസിങൊ,
രഞൊജിതൊകൊമാ
ർൊൊഎനൊൊിവകര
86ലകൊൊംരൊപ
നലകിയാണൊ
ഹൈഗൊകൊടതി
യിലൊൊഅണി
നിരതൊൊിയതൊ.
രണൊൊൊകെറൊപൊൊ
കൊൊാകരനി
ഷഠ്ൊരമായികൊനൊൊഗരഷംഅവർൊൊകൊൊ്നീതികിടൊൊൊനൊൊതൊതട
യാൻൊൊകെലവഴിചൊൊതൊജനങൊൊളൊകടനികൊതിപൊൊണമാകണനൊൊ്ഉ
മൊൊൻൊൊൊണൊൊിചൊണൊൊികൊൊാടൊൊി.

ഒൻൊൊപതൊമാസമാണൊസർൊൊകൊൊാർൊൊഇടകപടൊൊ്ഗകസ്മരവിപൊൊിചൊൊൊ
നിർൊൊതൊൊിയതൊ.കപരിയഇരടൊൊകൊകൊലപാതകതൊൊിനൊഗരഷം
ആവീടൊകളൊൊസനൊൊർൊൊരിചൊൊതൊഒരികൊൊലൊംമറകൊൊാൻൊൊകഴിയിലൊൊ.
പാവകൊപൊടൊൊആകൊടൊംരങൊൊളിലൊൊതളംകകടൊൊിനിനൊൊദൊഃഖംഅവി
ടംസനൊൊർൊൊരിചൊൊഓഗോരൊതൊൊരിഗലകൊൊൊംഅരിചൊൊൊകയറി.ആദൊഃ
ഖംകപരിയകഗൊലയാടൊൊ്ബൊോമംമാബൊതമലൊൊ,ഗകരളീയകൊതൊസമൊ
ൈവൊംകൊടിയാണൊഏകൊറൊടൊതൊൊതൊ.

ഇനിമടൊൊനൊൊൊരികലയൊതൊൊ്ഗൊണൊൊബൊേസ്ഷൊഹൈരികൊൊൊ
ഗകസാണൊസിരിഐഅഗൊനേഷണതൊൊിനൊകാതൊൊിരികൊൊൊനൊൊ
തൊ.അതൊംസംഭവികൊൊൊകമനൊൊാണൊബൊപതീകൊൊ.നാലൊരാഷ്ബൊടീയ
കൊലപാതകഗകസൊകളാണൊഇഗൊപൊളൊൊകണൊൊൊരൊംപരിസര
ങൊൊളിലൊമായിസിരിഐഅഗൊനേഷികൊൊൊനൊൊതൊ.അരിയിലൊൊഷൊ
കൊൊൊർ,കതിരൊർൊൊമഗോജൊ,പഗൊയൊളിമഗോജൊ,മൊൈമൊൊദൊഫസലൊൊ
എനൊൊിവയാണവ.സിരിഐയൊകൊൊ്രാജൊയതൊൊ്ഏറൊൊവൊംഗോലി
ഭാരമൊളൊൊബൊപഗദരമാണിവിടം.എലൊൊാഗകസൊകളിലൊംസിപിഎ
മൊൊാണൊബൊപതിസൊൊാനതൊൊനൊൊൊംഉമൊൊൻൊൊൊണൊൊിപറഞൊൊൊ.

പിടിചചൃൃടൃതൃൃസവൃർണം

കൃതരൃിമകാൽമൃടൃ്ൃചിരടൃൃ

=മുഖയുമടതുുുികു്ുകതു്ുനലുുകി

പിണറായിക്്്തിരിച്്ടി:
ചെന്്ിത്്ല
തിരൊവനതൊൊപൊരം:കപരിയഗക
സികൊൊൊഅഗൊനേഷണംസിരി
ഐയൊകൊൊ് വിടൊൊഹൈഗൊകൊടതി
ഡിവിഷൻൊൊ രഞൊൊികൊൊൊ വിധി
കയസൊോേതംകെയൊൊൊനൊൊതായി
ബൊപതിപകൊൊഗനതാവൊരഗമശൊകെ
നൊൊിതൊൊല. ഗൊടികൊൊണകൊൊിനൊ
രൊപമൊടകൊൊിഡലൊൊൈിയിലൊൊനി
നൊൊ്അഭിഭാഷകകരഇറകൊൊിഗക
സ്അടൊൊിമറികൊൊാൻൊൊ ബൊരമിചൊൊപി

ണറായി സർൊൊകൊൊാരികനതികര
യൊളൊൊവൻൊൊതിരിചൊൊടിയാണൊഈ
ഗൊടതി വിധി.കൊഗപഷികൊൊൊ
യൊംരരതൊലാലികൊൊൊയൊംമാതാ
പിതാകൊൊളൊകട വികാരം ഉ
ളൊൊകൊകൊണൊൊ്കൊണൊൊാണൊഗകസ്
അഗൊനേഷണം സിരിഐകൊൊ്
വിടൊൊ സിംേിളൊൊ രഞൊൊ് വിധി
ഹൈഗൊകൊടതി രരിവചൊൊകത
നൊൊൊംകെനൊൊിതൊൊല.

നാലുരാഷ്ടരുീയകൊലപാതക
കകസുകളാണുഇകപുുളുു
കണുുുരംുപരിസരങുുളിലുമായി
സിബിഐഅകനുേഷികുുുനുുത.ു

ൊകൊവിഡൊബൊരിഗേഡികൊൊൊആദൊയസംഘംകാസർഗോഗൊടൊകൊൊൊപൊറകൊപൊ’ടൊനൊൊതൊ
മൊഖൊയമബൊതൊൊിപിണറായിവിജയൻഫൊൊാഗൊഓഫൊകെയൊൊൊനൊൊൊ
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പൽുവാമ ആകരുമണം:ആസതൂരൂണം മസദൂൂഅസറംൂ സഹോദരനംൂ
നയ്്ഡൽഹി:പ്ൽവാമഭീകരാരക്മണത്്ിക്്്
മ്ഖയ്ആസ്രത്കർെയക്ഷമ്ഹമ്്ദ്തലവൻ
മൗലാനമസ്ദ്അെഹ്റം്െലോദരൻറൗ
ഫ്അെറ്കമന്്്എൻഐഎ.െമ്്്കശമ്ീരി
കലരപ്ലത്യകലൊടതിയിൽെമർപ്്ിച്്13,500
ലപജ്ള്്ക്റ്്പരത്ത്്ിലാണ്രാെയ്കത്്നട്
ക്്ിയആരക്മണത്്ിൽപാക്ഭീകരര്കടപങ്്്
വയ്ക്്മാക്്്ന്്ത.്ഭീകരാരക്മണത്്ിക്്്ആ
സ്രത്ണവം്നിർവഹണവം്എങ്്കനയായി
ര്കന്്ന്്്ക്റ്്പരത്ത്്ിൽവിശദീകരിക്്്ന്്്
ണ്്്.ചാലവറായആദിൽഅഹമ്്ദ്ദർ,വധി
ക്്കപ്്ട്്ഭീകരൻമ്ഹമ്്ദ്ഉമർഫറ്ഖ,്പാക്്ി
സ്്ാൻലകരദ്്്മായിരപ്വർത്്ിക്്്ന്്കമാൻ
ഡർമാർഎന്്ിവർകക്്തിലരയം്ക്റ്്പരത്
ത്്ിൽവയ്ക്്മായകതെിവ്കൾനിരത്്്ന്്്
ണ്്്എൻഐഎ.അറസ്്്്ിലായആറ്ഭീകരകര
യം്രപ്തിലചർത്്ിട്്്കണ്്ന്്്ംവാർത്്ാഏെ
ൻെിറിലപ്്ർട്്്കചയത്.്
2019കഫരര്്വരിനാലിനാണ്കശമ്ീരികല
പ്ൽവാമയിൽെിആർപിഎഫ്വാഹനവയ്്

ഹത്്ിന്ലനലരപാക്ഭീകരെംഘടനെ
യക്ഷമ്ഹമ്്ദ്ചാലവറാരക്മണംനടത്്ിയത.്
40െവാന്്ാർവീരമ്തയ്്വരിച്്ിര്ന്്്ഈആ
രക്മണത്്ിൽ.ര്ഢാലോചനനടത്്ിയവർ,
ഭീകരവാദരപ്വർത്്നങ്്ള്മായിബന്്കപ്്ട്്്
വിവിധഇടങ്്െിലായികൊല്്കപ്്ട്്വർഎന്്ി
വര്ൾകപ്്കട20ലപർകക്്തികരക്റ്്ംച്മ
ത്്ിയിട്്്കണ്്ന്്ാണ്റിലപ്്ർട്്്.
പ്ൽവാമആരക്മണത്്ിന്ലശഷംസ്ര
ക്്ാഉലദ്ോഗസ്്ര്മായ്ള്്ഏറ്്്മ്ട്്ലിൽ
കൊല്്കപ്്ട്്െയക്ഷകമാൻഡർഉമർഫറ്ക്്ി
ക്്്വാടെ്ാപ്െലദ്്ശങ്്ൾ,ലൊൾകറലക്്
ർഡിങ്്്കൾഎന്്ിവയ്കടഅടിസ്്ാനത്്ി
ലാണ്ക്റ്്പരത്ംതയാറാക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്
ആർഡിഎകെ്്ഉൾകപ്്കടയ്ള്്െല്ോടകവ
െത്്ക്്ൾകയറ്്ിയയച്്ത്മായിബന്്കപ്്ട്്
നിർണായകവിവരങ്്ൾഇവയിൽനിന്്്ല
ഭിച്്ിര്ന്്്.
പ്ൽവാമആരക്മണകത്്രപ്കീർത്്ിക്്്
ന്്മസ്ദ്അെ്ഹറിക്്്ശബ്്െലദ്്ശങ്്ളം്

വിഡികോകളം്ക്റ്്പരത്ത്്ില്ണ്്്.'ന്റ്ഇ
ത്്്യൻഹിന്്്വെനികകരഇല്്ാതാക്്ി'എ
ന്്്ആരക്മണത്്ിന്പിന്്ാകലെയക്ഷമ്ഹ
മ്്ദിക്്്കടലിരഗ്ാംരര്്പ്്ിൽവന്്െലദ്്ശവം്
ഇതിൽഉൾകപ്്ട്ന്്തായാണ്വിവരം.
26/11മം്വബഭീകരാരക്മണംഉൾകപ്്കട
നിരവധിലകസ്കെിൽഇത്്്യലതട്ന്്ഭീകര
നാണ്മസ്ദ്അെ്ഹർ.
ഭീകരാരക്മണത്്ിന്ള്്ലോംര്കൾഎ
ത്്ിച്്ഉമർഫറ്ഖ,്ആരക്മണത്്ിന്ഉപലോ
ഗിച്്കാർഓടിച്്ഷാക്്ിർബഷീർമാലര്ഗ,പാ
ക്ഭീകരകരകശമ്ീരിൽഎത്്ികച്്ന്്്കര്ത്
ന്്മ്ഹമ്്ദ്ഇകബ്ാൽറാത്്ർ,െയക്ഷഭീക
രർക്്്ലോണ്കൾഎത്്ിച്്്നൽകികയന്്്
കര്ത്ന്്ബിലാൽഅഹമ്്ദ്ക്കച,മ്ഹമ്്
ദ്അബ്്ാെ്റാകത്്ർ,വവെ–്ഉൽ–ഇെ്
ലാം,താരിഖ്അഹമ്്ദ്ഷാ,ഇൻഷൊൻഎ
ന്്ിവരാണ്രപ്തിപ്്ട്്ികയികലമറ്്്ള്്വർ.ഇവ
രിൽഉമർഫറ്ഖ്കഴിഞ്്മാർച്്ിൽഒര്ഏ
റ്്്മ്ട്്ലിൽകൊല്്കപ്്ട്്ിര്ന്്്.

തോവിഡ ്19:
കർണാെകയിൽ ഇേി
യാഗത്ാ േിയഗന്്്ണമില്്

തസപറ്്്ംബെിൽ തമതഗ്ൊ
തഗ്െയിനക്ൾ ഓെികയക്്്ം

ഒരാഴച്യിതേ തോവിഡ്
കകസക്ളിൽ 
26% ഇന്്്യയിൽ
നയ്്ഡൽഹി:കഴിഞ്്ഒരാഴച്
ലോകത്്്കൊത്്ംസ്്ിരീകരി
ച്്കൊവിഡ്ലകസ്കെിൽ26
ശതമാനവം്ഇത്്്യയിൽ.മരണ
െംഖയ്യിൽ16.9ശതമാനവം്
ഇത്്്യയിലാണ.്ലോകത്്്ഇ
ലപ്്ൾഓലോദിവെവം്ഏറ്്
വം്ക്ട്തൽലപർക്്്വവറ
െ്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്രാെയ്മാ
യിഇത്്്യമാറിയിരിക്്്കയാ
ണ.്ഒരാഴച്കൊണ്്്നാലരല
ക്്ത്്ിലലകറപ്തിയലകസ്ക
ൊണ്രാെയ്ത്്്ണ്്ായത.്ത്ടർ

ച്്യായിഅറ്പതിനായിരത്്ി
ലലകറലകസ്കൾരാെയ്ത്്്രപ്
തിദിനംറിലപ്്ർട്്്കചയ്്്ന്്്.
ഓഗസ്്്്്10മ്തൽ16വകര

യ്ള്്ആഴച്യിൽലോകത്്്
പ്ത്തായിസ്്ിരീകരിക്്്ന്്
ലകസ്കെിൽ23.9ശതമാനമാ
യിര്ന്്്ഇത്്്യയ്ലടത.്അതി
ന്മ്ൻആഴച്22.7ശതമാന
വം്.ലോഗവയ്ാപനത്്ി്്്മ്ർ
ധനയ്ത്്ിലലക്്ാണ്(പീക്്്)ഇ
ത്്്യലോക്ന്്കതന്്ാണ്കോ
ത്വായവിലയിര്ത്്ൽ.

224

SX 254895
(KOTTAYAM)

SN 354279 (ERNAKULAM)

മനോജ ്പി., ഡപയ്ട്്്ി ഡയറക്്ര്്,

SN 254895 SO 254895 SP 254895 SR 254895
SS 254895 ST 254895 SU 254895 SV 254895
SW 254895 SY 254895 SZ 254895

0988 1274 2313 2357  4378 5194 5320 6135 6434  6498
6851 7320 7349 7390  7985 7991 8440 9349

1985 2386 2627 3396  3722 3879 4606 5897 5993  9859

0503 2908 3235 3283  3581 3918 4159 4415 5618  6278
6612 7144 7292 7375  8105 8258 8418 9031

0042 0051 0216 0236  0571 0617 0633 0795 0895  1371
1514 1784 2044 2696  3570 3679 3924 4237 4345  4568
4752 4865 4878 4932  5028 5717 5727 6331 6443  6589
6616 6638 6751 7261  7306 7590 7980 8088 8166  8450
8918 8999 9303 9370  9392 9441 9454 9838

0539 0961 1067 1718  1856 2151 2740 2751 2832  2852
3036 3157 3461 3594  3742 3817 4105 4108 4143  4203
4424 5268 5276 5358  5477 5566 5673 5977 6187  6227
6456 6894 6919 6931  7086 7341 7760 7849 7899  8210
8347 8565 8951 9125  9565

0017 0036 0071 0169  0298 0573 0603 0688 0729  0737
0810 0869 0979 1273  1425 1455 1513 1550 1799  1972
2035 2050 2210 2271  2288 2301 2467 2487 2556  2631
2854 2874 2888 2902  2929 2997 3120 3314 3325  3501
3628 3656 3668 3779  4022 4056 4083 4187 4264  4399
4406 4461 4476 4616  4843 4870 4949 5318 5325  5336
5381 5461 5481 5527  5562 5613 5732 5779 5799  5910
6082 6387 6418 6469  6471 6566 6720 6910 6912  6939
7054 7057 7064 7083  7189 7362 7679 7787 7834  7845
7964 7968 8066 8191  8261 8331 8502 8791 8901  8907
8920 8923 8926 9035  9065 9098 9158 9163 9180  9239
9240 9284 9332 9516  9593 9672 9734 9743 9753  9944
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എൻഐഎക്റ്്പരത്ംെമർപ്്ിച്്്

അവസാേ യാഗത്യക്്്് വിരാട ്അോങ്്ികേക്്് 
മം്വബ:മ്ന്്്വർഷംമ്ൻപ്നാവിക
ലെനഡീകമ്്ിഷൻകചയത്വിമാനവാ
ഹിനിഐഎൻഎെ്വിരാട്കോെിച്്്
ആരക്ിൊധനങ്്ൊക്്ിമാറ്്്ം.മം്
വബയിൽനങ്്്രമിട്്ിരിക്്്ന്്കപ്്ൽ
അട്ത്്മാെംഇതിനായിഗ്െറാത്്ി
കലഭാവ്നഗറിൽകപ്്ൽകോെിക്്്ന്്തി
ന്രപ്ശെത്മായഅലാങ്ത്റമ്ഖലത്്
ക്്്നീങ്്്ം.30വർഷംഇത്്്യൻനാവിക
ലെനയ്കടമ്ന്്ണിലപ്്രാെിയായിര്
ന്്്വിരാട.്ഇത്്്യൻനാവികലെനയ്കട
ചരിരത്ത്്ിൽഏറ്്വം്ക്ട്തൽകാലം
ലെവനമന്ഷഠ്ിച്്വിമാനവാഹിനികയ
ന്്െവിലശഷതയ്മ്ണ്്്വിരാടിന.്
കമറ്്ൽെര്ക്ാപ്കര്ടയഡ്്ലൊർപ്്ലറഷ
ൻകഴിഞ്്മാെംനടത്്ിയലലലത്്ിൽ
38.54ലൊടിര്പയക്്്്രശ്ീറാംരര്്പ്്്ആ
ണ്വിമാനവാഹിനിലലലത്്ിൽപിടിച്്
ത.്മ്ഴ്വൻത്കയം്ഞങ്്ൾഅടച്്്.
വിമാനവാഹിനികൊണ്്്ലോകാൻെർ
ക്്ാരിൽനിന്്്അന്മതിയം്ലഭിച്്്.ഇ
നിമൺസ്ൺഅവസ്്ലോക്്ിയലശ
ഷംവിരാടികനഅലാങ്്ിലലക്്്കൊ

ണ്്്ലോകം്-രശ്ീറാംരര്്പ്്്കചയർമാൻ
മ്ലകഷ്പലട്്ൽപറഞ്്്.
മം്വബനാവികലെനാത്റമ്ഖത്്്
നിന്്്മ്ന്്്ദിവെംലവണ്്ിവരം്വിരാ
ടിക്്്അവൊനയാരത്യക്്്്.ഇത്്്യയ്കട
രണ്്ാംകെല്്്ർക്്ാെ്വിമാനവാഹി
നിയാണ്വിരാട.്ഇത്മയ്്െിയമാക്്ി
സ്ക്്ിക്്ാകമന്്്ലനരലത്്നിർലദശമ്

ണ്്ായിര്ന്്്.ഇ
ക്്ാരയ്ംനാവിക
ലെനയ്മായിആ
ലോചിച്്്തീര്മാ
നിക്്്കമന്്്കഴി
ഞ്്വർഷംജ്
വലയിൽലകരദ്്്
െർക്്ാർപാർല
കമ്്്ികനഅറിയി
ച്്ിര്ന്്്.
27800ടൺലക

വ്ഭാരമ്ള്്വിമാനവാഹിനി1959മ്ത
ൽ1984വകരരബ്ിട്്ിഷ്നാവികലെന
യക്്്്ലവണ്്ിയാണ്രപ്വർത്്ിച്്ിര്ന്്
ത.്എച്്്എംഎെ്കഹർമിെ്എന്്ലപരി
ല്ള്്വിമാനവാഹിനി6.5ലൊടിലോെ
റിന്വാങ്്ിയഇത്്്യൻനാവികലെന
നവീകരിച്്്ഉപലോഗിക്്്കയായിര്ന്്്.

1982ൽലോക്്്ലാൻഡ്യ്ദ്്ത്്ിൽഅ
ർെ്്്ീനയക്ക്്തിലരെയംലനടാൻരബ്ി
ട്്ിഷ്നാവികലെനയക്്്്രപ്ധാനആരശ്
യംഈവിമാനവാഹിനിയായിര്ന്്്.ഇ
ത്്്യയ്കടരണ്്ാമകത്്വിമാനവാഹിനി
യാണ്വിരാട.്ആദയ്വിമാനവാഹിനി
ഐഎൻഎെ്വിരക്ാത്്്2014ൽകോെി
ച്്്നീക്്ിയിര്ന്്്.
നിലവിൽഐഎൻഎെ്വിരക്മാദിതയ്
മാരത്മാണ്ഇത്്്യയക്്്്ള്്വിമാനവാഹി
നി.കൊച്്ിയിൽനിർമാണത്്ിലിരിക്്്
ന്്ഐഎൻഎെ്വിരക്ാത്്്2022ൽക
മ്്ിഷൻകചയ്്്ന്്ലൊകടകിഴക്്്ംപടി
ഞ്്ാറം്െമ്രദ്ാതിർത്്ികൾെവ്ത്്ം
വിമാനവാഹിനിയ്കടനിരീക്്ണത്്ി
ലാക്്ാനാകം്ഇത്്്യയക്്്്.മ്ന്്ാമകൊ
ര്വിമാനവാഹിനിക്ടിനിർമിക്്ാന്ള്്
തീര്മാനത്്ിലാണ്നാവികലെന.

ഡീകമ്്ിഷൻകചയത്
വിമാനവാഹിനിഅട്ത്്മാെം
കോെിച്്്നീക്്്ം

ബംഗള്ര:്കർണാടകയിൽകൊവി
ഡ്19വയ്ാപനംതടയാന്ള്്യാരത്ാ
നിയരത്്്ണങ്്ൾപ്ർണമായിനീ
ക്്ി.കഴിഞ്്ദിവെംമ്ഖയ്മരത്്്ി
ബി.എെ.്കയദിയ്രപ്്യ്കടഅധയ്
ക്്തയിൽലചർന്്ലോഗത്്ിലാ
ണ്തീര്മാനം.അത്്ർെംസ്്ാന
യാരത്ക്്ാർക്്്ഇനിഇപാെ,്14ദി
വെംകവ്ാറവ്്്ൻ,വകയിൽമ്രദ്
പതിപ്്ിക്്്കത്ടങ്്ിയഉപാധിക
കൊന്്്ംആവശയ്മില്്.െംസ്്ാന
ത്്്രപ്ലവശനാന്മതിലഭിക്്ാൻ
ലെവാെിന്്്ലോർട്്ലിൽരെിസ്്്്
ർകചയത്്അന്മതിഉറപ്്ാക്്ണ
കമന്്നിബന്്നയം്നീക്്ി.
അൺലോക്്്3ക്്്ഭാഗമായിരാ
െയ്ത്്്ചരക്്്ഗതാഗതംസ്ഗമമാ
ക്്ണകമന്്്ലകരദ്്്െർക്്ാർകഴി
ഞ്്ദിവെംനിർലദശിച്്ിര്ന്്്.ഇ
തിക്്്ത്ടർച്്യായാണ്കർണാട
കയികലഇെവ്കൾ.െംസ്്ാനഅ
തിർത്്ികെിലം്ബെ്ലസ്്്്ഷന്ക
െിലം്കറയ്ൽലവലസ്്്്ഷന്കെിലം്
വിമാനത്്ാവെങ്്െിലം്നടത്്ിയി

ര്ന്്പതിവ്വവദയ്പരിലോധന
കളം്അവൊനിപ്്ിച്്്.
ലോഗലക്്ണങ്്െില്്ാത്്വർക്്്
ലനരിട്്്ലോലിലക്്മറ്്്രപ്വ്ത്്ിക
ൾലക്്എത്്്ന്്തിന്തടെമികല്്
ന്്്െർക്്ാർഉത്്രവിൽപറയ്
ന്്്.14ദിവെകത്്കവ്ാറവ്്്നം്
ആവശയ്മില്്.എന്്ാൽ,14ദിവെ
വം്അവർെവ്യംആലോഗയ്നിരീ
ക്്ണംനടത്്ണം.െംസ്്ാന
കത്്ത്്്ലപ്്ൾലോഗലക്്ണങ്്
ള്ള്്വർവവദയ്െഹായംലതടണം.
അകല്്ങ്്ിൽആപത്മിരത്കഹൽപ്്്
വലന്മായിബന്്കപ്്ടണം.
അലതെമയം,മാെക്്ധരിക്്ലം്
ൊമ്ഹികഅകലംപാലിക്്ലം്
നിർബന്്മാണ.്ഇതരെംസ്്ാന
ങ്്െിൽനിന്്്കർണാടകയിലലകക്്
ത്്്ന്്വർക്്്14ദിവെംകവ്ാറ
വ്്്ൻനിർബന്്മായിര്ന്്്ഇത്
വകര.ആറ്മാെത്്ിനികടെം
സ്്ാനത്്്രപ്ലവശനാന്മതിക്്ാ
യിലെവാെിന്്്ലോർട്്ലിൽ11ല
ക്്ംലപർരെിസ്്്്ർകചയത്ിര്ന്്്.

ഇതരെംസ്്ാനങ്്െിൽനികന്്ത്്്ന്്വർക്്്
കവ്ാറവ്്്ൻഒഴിവാക്്ി

ഡൽഹിയിൽ 
29% കരരിലം്
ആന്്്ികോഡികൾ

ഗര്തിദിേ വർധേ വീണ്്്ം
അറര്തിോയിരത്്ികേതെ
നയ്്ഡൽഹി:രാെയ്ത്്്വീണ്്്ംകൊവിഡ്
ബാധിതര്കടരപ്തിദിനവർധനഅറ്പതി
നായിരത്്ിന്മ്കെിൽ.ഇന്്കലലകരദ്്്ആ
ലോഗയ്മരത്്്ാലയംപ്ത്ക്്ിയകണക്്ന്
െരിച്്്അവൊന 24മണിക്്്റിൽലോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ത്60,975ലപർക്്്.ത്ടർച്്യാ
യിഏഴാംദിവെമാണ്അറ്പതിനായിര
ത്്ിലലകറപ്തിയലകസ്കൾഉണ്്ാവ്ന്്
ത.്രാെയ്കത്്കൊത്്ംലോഗബാധിത
ർ 31,67,323ആയിട്്്ണ്്്.848ലപ
ർക്ടിമരിച്്ലൊകടകൊവിഡ്
മരണെംഖയ്58,390ആയി.
ഇത്വകര24.04ലക്്ം
ലപർലോഗമ്ക്്രായിട്്്ണ്്്.
റിക്്വറിനിരക്്്75.92ശത
മാനമായിഉയർന്്്.മരണനിര
ക്്്1.84ശതമാനമായിതാഴന്്്ി
ട്്്ണ്്്.7,04,348ലപരാണ്ഇലപ്്ൾചി
കിത്്യില്ള്്ത.്9.25ലക്്ംൊംപിള്
കൾ24മണിക്്്റിനികടപരിലോധിച്്താ
യിഐെിഎംആർവയ്ക്്മാക്്ി.
അവൊന24മണിക്്്റിൽമഹാരാരഷ്്്
യിൽ212ലപര്കടമരണംലരഖകപ്്ട്ത്്ി.ക
ർണാടകയിൽ127,തമിഴന്ാട്്ിൽ97,ആ
രന്്്യിൽ86,ഉത്്ർരപ്ലദശിൽ61,പശ്്ിമ
ബംഗാെിൽ57,പഞ്്ാബിൽ43എന്്ിങ്്
കനയാണ്അവൊനദിവെകത്്കൊവി
ഡ്മരണെംഖയ്.മഹാരാരഷ്്്യികലഇത്വകര
യ്ള്്കൊവിഡ്മരണം22,465ആയിട്്്ണ്്്.
തമിഴന്ാട്്ിൽ6,614.കർണാടകയിൽ4,810
ലപർഇത്വകരമരിച്്്.ഡൽഹിയിൽ4313,
ആരന്്്യിൽ3368,യ്പിയിൽ2987,ഗ്െറാ

ത്്ിൽ2908,പശ്്ിമബംഗാെിൽ2851,മധയ്
രപ്ലദശിൽ1246എന്്ിങ്്കനയാണ്ഇത്വ
കരയ്ള്്കൊവിഡ്മരണം.
മഹാരാരഷ്്്യികലകൊത്്ംലകസ്കൾഏ
ഴ്ലക്്ത്്ിനട്ത്്ായി.ഇതിൽഅഞ്്്ല
ക്്ത്്ിലലകറലപരാണ്ലോഗമ്ക്്രായത.്
തമിഴന്ാട്്ിൽ3.85ലക്്ംലപർക്്്ലോഗബാ
ധയ്ണ്്ായി.3.26ലക്്ം ലപർലോഗമ്ക്്രാ
യിട്്്ണ്്്.ആരന്്്യിൽ3.61ലക്്ത്്ിലല
കറയാണ്ലോഗബാധിതർ.2.68ലക്്
ത്്ിലലകറലപർലോഗമ്ക്്ിലനടി.2.77
ലക്്മാണ്കർണാടകയികലകൊ
ത്്ംലകസ്കൾ;ഉത്്ർരപ്ലദശിൽ
1.92ലക്്ത്്ിലലകറയം്.
ൊംപിൾപരിലോധനയിൽലോ
െിറ്്ീവ്ആക്ന്്വര്കടനിരക്്്ക്റ
ഞ്്ിട്്്കണ്്ന്്്ലകരദ്്്ആലോഗയ്മ

രത്്്ാലയംഅവകാശകപ്്ട്്്.ഓഗസ്്്്്ആദയ്
ആഴച്യിൽ11ശതമാനമായിര്ന്്്ലോെി
റ്്ിവിറ്്ിനിരക്്്.ഇലപ്്ൾഎട്്്ശതമാനമാ
യിട്്്ണ്്്.ഇലപ്്ഴ്ള്്ആകറ്്്ിവ്ലകസ്കെി
ൽ2.70ശതമാനംലപർക്്ാണ്ഓകെ്ിെൻ
െലപ്്ർട്്്ലവണ്്ിവര്ന്്ത.്1.92ശതമാനം
ലപർഐെിയ്വിലാക്ന്്്.0.29ശതമാനം
ലപരാണ്കവ്്്ിലലറ്്റിൽ.
കൊവിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്വരിൽ69ശത

മാനവം്പ്ര്ഷൻമാരാകണന്്്ംലകരദ്്്ആ
ലോഗയ്മരത്്്ാലയം.51ശതമാനംമരണവം്
60വയെിന്മ്കെില്ള്്വരിലാണ.്45-60
രപ്ായപരിധിയില്ള്്വർ36ശതമാനം.മരി
ച്്വരിൽ11ശതമാനം26-44രപ്ായപരിധി
യില്ള്്വർ.

ലോെിറ്്ിവിറ്്ിനിരക്്്ക്റഞ്്്

വി മാ േ ത്്ാ വ ള സവ് കാ രയ് വ തക് ര ണം: 
സ ർ ക്്ാ രി നം് പര് തി ര ക്് ത്്ി നം്
എതിവര ടി സി സി ഐ 
തിര്വനത്്പ്രം:തിര്വനത്്പ്
രംഅത്്ാരാഷ്രട്വിമാനത്്ാവ
െംെവ്കാരയ്വതക്രിക്്്ന്്തി
കനതിലരനിയമെഭയിൽരപ്ലമ
യംപാൊക്്ിയെർക്്ാരിനം്
അതികനപിന്്്ണച്്രപ്തിപക്്
ത്്ിന്കമതിലരരട്ിവാൻരഡ്ംലചം
ബർഒഫ്കൊലമഴെ്്ഇൻഡ
െര്ട്ി(ടിെിെിഐ).
െംസ്്ാനകത്്വാണിെയ്ലമ
ഖലകയയം്െംഘടനകകെയം്െ
നങ്്കെയം്വഞ്്ിക്്്കയാണ്
ഈനടപടിയില്കടെർക്്ാരം്
രപ്തിപക്്വം്കചയത്കതന്്്ം
ഇക്്ാരയ്ത്്ികലരപ്തിലഷധംത
ലദ്്ശസ്്ാപനങ്്െിലലക്്്ള്്
കതരകഞ്്ട്പ്്ിൽരപ്കടിപ്്ിക്്

ണകമന്്്ംടിെിെിഐരപ്െിഡ
്്്്എെ.്എൻ.രഘ്ചരദ്്്ൻനായ
ർ.
വിമാനത്്ാവെെവ്കാരയ്വ
തക്രണകത്്അന്ക്ലിക്്്ന്്
വർക്്്അഭിരപ്ായംലരഖകപ്്ട്
ത്്ാൻടിെിെിഐെമ്ഹമാ
ധയ്മത്്ിൽലിങ്്്ത്റന്്ിട്്്ണ്്്.ഭ
രണ-രപ്തിപക്്ാന്ക്ലികൾ
െവ്കാരയ്വതക്രണത്്ികനതിലര
ഇകമയ്ൽരപ്ചാരണംനടത്്്ന്്
തിന്ള്്മറ്പടിയാണികതന്്്ം
ടിെിെിഐ.
വാണിെയ്ലമഖലയം്െനങ്്
ളം്ഭരണ-രപ്തിപക്്പാർട്്ിക
ള്കടഈവഞ്്നഒര്കാലത്്്ം
മറക്്ില്്.ഞങ്്കെനിരാശകപ്്ട്

ത്്ിയതിക്്്ഉത്്രവാദിതവ്ത്്ി
ൽനിന്്്ആർക്്്ംഒഴിയാന്മാ
വില്്.ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽരപ്തിപക്്
ത്്ിക്്്നിലപാട്വവര്ദ്്്യം
നിറഞ്്തം്നാണലക്്ട്ണ്്ാ
ക്്്ന്്ത്മാണ.്
വിമാനത്്ാവെംെവ്കാരയ്വ
തക്രിക്്്കമന്്്വാഗദ്ാനംകച
യത്ാണ്രപ്തിപക്്പാർട്്ികൾ
ലോകെ്ഭാകതരകഞ്്ട്പ്്ിൽ
ലോട്്്ലതടിയത.്അവർതകന്്ഇ
ലപ്്ൾെർക്്ാർരപ്ലമയകത്്
പിന്്്ണയക്്്്ന്്ത്വിശവ്ാെവ
ഞ്്നയാകണന്്്ംടിെിെിഐ.
ലോകത്്ികലതകന്്ആദയ്വി
മാനത്്ാവെങ്്െികോന്്ായതി
ര്വനത്്പ്രംവിമാനത്്ാവെ

ത്്ിന്പതിറ്്ാണ്്്കൊയികകട്
കാരയ്സ്്തയ്കടയം്അവഗണ
നയ്കടയം്കഥകൊണ്പറയാ
ന്ള്്ത.്നയ്ായീകരിക്്ാനാവാ
ത്്നിരക്്്കളം്ച്ങ്്ങ്്ള്കൊ
കക്്ഈടാക്്്ന്്തിൽനിന്്്
ഈവിമാനത്്ാവെകത്്മാറ്്ി
കയട്ക്്ാൻെവ്കാരയ്വതക്ര
ണംമാരത്മാണ്ലോംവഴി.
മികച്്ഒര്വിമാനത്്ാവെത്്ി
ന്ഈലമഖലയികലവയ്വൊയം,
കൊഴിൽഉൾകപ്്കടരംഗങ്്ള്കട
വികെനംഉറപ്്ാക്്ാനാവം്.അ
ത്കൊണ്്്തകന്്നിറഞ്്ഹ്ദ
യലത്്കടയാണ്തങ്്ൾലലലന
ടപടികകെെവ്ാഗതംകചയത്കത
ന്്്ംരഘ്ചരദ്്്ൻനായർ.

തലദ്്ശകതരകഞ്്ട്പ്്ിൽതിരിച്്ടി
നൽകണകമന്്്ലചംബർ

നയ്്ഡൽഹി:രാെയ്തലസ്്ാനത്്്29.1
ശതമാനംലപരിൽകൊവിഡ്ആ്്്ി
ലോഡികൾഉകണ്്ന്്്െീലോെർകവ
യിൽകകണ്്ത്്ി.ഇരത്യം്ലപർക്്്ലോ
ഗംവന്്്ലോയിട്്്കണ്്ന്്ാണ്ഇത്സ്
ചിപ്്ിക്്്ന്്ത.്യഥാർഥകണക്്ികന
ക്്ാൾവെകരലയകറയാണ്ലോഗവയ്ാപ
നംഉണ്്ായകതന്്്വയ്ക്്ം.അഞ്്്മ്ത
ൽ17വകരവയസ്ള്്വരിൽഏകറലപർ
ക്്്ലോഗംവന്്്ലോയിട്്്ണ്്ാകാകമന്്്
നിഗമനം.
നാല്രപ്ായപരിധിയില്ള്്വരായി
തിരിച്്്15,000ലലകറലപർക്്ാണ്െീ
ലോെർകവനടത്്ിയത.്25ശതമാനം
ലപർ18വയെിൽതാകഴയ്ള്്വരായിര്
ന്്്.50ശതമാനം18നം്50നം്ഇടയി
ൽരപ്ായമ്ള്്വർ.ബാക്്ി50വയെിന്
മ്കെില്ള്്വരം്.17വയസ്വകരയ്ള്്
വരിൽ34.7ശതമാനംലപരിലാണ്ആ
്്്ിലോഡികൾകകണ്്ത്്ിയത.്50ന്
മ്കെില്ള്്വരിൽ31.2ശതമാനംലപരി
ലം്ആ്്്ിലോഡികള്ണ്്ായിര്ന്്്.

കതത്ഴ്ത്ിയ കോൺഗര്സ ്കേതാക്്ൾ
ഞങ്്ൾ വിമതരല്്,
വവല്്്വിളിച്്ിട്്ില്്:
നയ്്ഡൽഹി:പാർട്്ിക്്്സ്്ിരം
രപ്െിഡ്്്്ലവണകമന്്്ംെം
ഘടനയിൽപരിഷക്ാരങ്്ൾ
ആവശയ്മാകണന്്്ംലോണിയ
ഗാന്്ിക്്്കത്്്നൽകിയ23
ലൊൺരഗ്െ്ലനതാക്്ള്കടരര്്
പ്്്തങ്്ൾവിമതരകല്്ന്്്വിശ
ദീകരിച്്്രംഗത്്്.പാർട്്ികയ
പ്നര്ജ്്ീവിപ്്ിക്്ണകമന്്ാ
ണ്ഞങ്്ൾആവശയ്കപ്്ട്്ത.്
ലോണിയഗാന്്ിഅധയ്ക്്
സ്്ാനത്്്ത്ടര്ന്്തിൽഎ
തിർകപ്്ന്്്മില്്-രര്്പ്്ികലപല
ലനതാക്്ളം്ഇന്്കലപറഞ്്്.
ലനത്തവ്ത്്ിന്ള്്കവല്്്വി
െിയല്്കത്്്.പാർട്്ികയശക്്ി
കപ്്ട്ത്്ാന്ള്്താണത-്ലൊ
ൺരഗ്െ്എംപിവിലവക്തങ്്
വയ്ക്്മാക്്ി.ഞങ്്ൾഉയർ
ത്്ിയവിഷയങ്്ൾപരിഗണി
ക്്കപ്്ലടണ്്താകണന്്്കത്്ി
കനഅപരാധമായികണ്്വർ
ക്്്വവകാകതതകന്്ലോധയ്
കപ്്ട്കമന്്്മ്ൻലകരദ്്്മരത്്്ി
മ്കൾവാെന്ിക്പറഞ്്്.
ലൊൺരഗ്െ്തതവ്ങ്്ൾമ്ല്ന്
ട്്്കൊണ്്്ലോകാനം്െനാധി
പതയ്ംെംരക്്ിക്്ാനം്ഇലപ്്
ഴകത്്അവസ്്യിൽപാർട്്ി
ക്്്കഴിയികല്്ന്്ത്അംഗീകരി
ലക്്ണ്്യാഥാർഥയ്മാകണന്്ാ
ണ്െീനിയർലൊൺരഗ്െ്ലന
താവ്വീരപ്്കൊയ്ലിരപ്തിക
രിച്്ത.്അലതെമയം,ലോണി
യഗാന്്ിയ്കടലനത്തവ്ംഅ
നിവാരയ്മാകണന്്്ംഅലദ്്ഹം.
2024കലലോകെ്ഭാകതര
കഞ്്ട്പ്്ിന്ലൊൺരഗ്െികന
ഒര്ക്്്കയാണ്ആവശയ്ം.ക
ത്്ിക്്്ലക്്്യവം്അതായിര്
ന്്്.വര്ന്്നിയമെഭാകതര
കഞ്്ട്പ്്്കളം്തലദ്്ശെവ്യം
ഭരണകതരകഞ്്ട്പ്്്കളം്െ
യിക്്ാന്ള്്ലശഷിയം്പാർട്്ി
ആർെിക്്ണം-മ്ൻലകരദ്്്മ
രത്്്ിക്ടിയായകൊയ്ലിക്ട്്ി
ലച്്ർത്്്.ഒര്പദവിയല്്രപ്ശന്
കമന്്്ംരാെയ്മാണ്രപ്ധാനകമ
ന്്്ംെീനിയർലൊൺരഗ്െ്
ലനതാവ്കപിൽെിബൽടവ്ീറ്്്
കചയത്.്
പാർട്്ിയ്കടഉത്്മതാതപ്
രയ്ംകണക്്ികലട്ത്്ാണ്ക
കത്്ഴ്തിയകതന്്്അതിൽഒ
പ്്്വച്്മകറ്്ര്െീനിയർലന
താവ്ആനദ്്്ശർമപറഞ്്്.
ബികെപികയരപ്തിലോധിക്്ാ
ന്ള്്കര്ത്്്ലൊൺരഗ്െ്

ലനട്കയാണ്കത്്ിക്്്ല
ക്്്യകമന്്്അലദ്്ഹം.ഇലപ്്ഴ
കത്്അവസ്്യിൽതങ്്ൾ
ക്്്ള്്ആശങ്്കൊണ്ലോ
ണിയകയഅറിയിച്്ത.്മ്ൻപ്
ഇദ്്ിരഗാന്്ികയയം്െഞെ്
യ്ഗാന്്ികയയം്വഞ്്ിച്്വർ
ഇലപ്്ൾധർമരപ്ഭാഷണംനട
ത്്്ന്്ത്കാണ്ലപ്്ൾെങ്്ട
മ്കണ്്ന്്്ംആനദ്്്ശർമത്റ
ന്്ടിച്്്.കകത്്ഴ്തിയവരിൽഉ
ൾകപ്്ട്്ഡൽഹിക്്്പ്റത്്്നി
ന്്്ള്്ലനതാക്്കെമ്ഴ്വൻ
െംഭവവികാെങ്്ളം്ധരിപ്്ി
ക്്്കമന്്്ംരാെയ്െഭയികല
ലൊൺരഗ്െിക്്്കഡപയ്്ട്്ി
ലനതാവ്ക്ടിയായആനദ്്്ശ
ർമപറഞ്്്.
കത്്ിൽഒപ്്്വച്്ിര്ന്്ഡ

ൽഹിയില്ള്്ലനതാക്്ൾതി
ങ്്ൊഴച്രപ്വർത്്കെമിതി
ലോഗത്്ിന്ലശഷംഗ്ലാംന
ബിആൊദിക്്്വെതിയിൽ
ലോഗംലചർന്്ിര്ന്്്.കത്്ി
കനക്്്റിച്്്രപ്വർത്്കെമി
തിയില്ണ്്ായചർച്്കളം്ലൊ
െിെക്്വം്ചർച്്കചയ്്ാനാണ്
ലനതാക്്ൾഒന്്ിച്്്കണ്്കത
ന്്്ആനദ്്്ശർമപറഞ്്്.ക
പിൽെിബൽ,ശശിതര്ർ,മ്
ക്ൾവാെന്ിക,്മനീഷ്തിവാ
രിത്ടങ്്ിയവർഈലോഗ
ത്്ിൽപകങ്്ട്ത്്്.പാർട്്ിയി
ൽഉറച്്്നിന്്്കൊണ്്്െവ്ീക
രിലക്്ണ്്അട്ത്്നടപടികൾ
ഇതിൽചർച്്യാകയന്്ാണ്
സ്ചന.
പാർട്്ിയിൽവയ്ാപകമായപ
രിഷക്ാരംആവശയ്കപ്്ട്്്23ലന
താക്്ൾലോണിയക്്്നൽകി
യകത്്്തിങ്്ൊഴച്രപ്വർത്്
കെമിതിയിലം്പ്റത്്്ംവലി
യലൊെിെക്്മാണ്സ്ഷ്്ിച്്ത.്
വിർചവ്ൽരപ്വർത്്കെമിതി
ലോഗത്്ിൽലോണിയഗാ
ന്്ിരാെിവാഗദ്ാനംമ്ലന്്ട്്്
വയക്്്്കയം്കചയത്.്മൻലൊ
ഹൻെിങ്്്ംരാഹ്ൽഗാന്്ി
യം്എ.കക.ആ്്്ണിയം്അട
ക്്ംലനതാക്്ൾകകത്്ഴ്തിയ
വകരനിശിതമായിവിമർശിച്്്.
തതക്ാലംലോണിയഅധയ്ക്്
സ്്ാനത്്്ത്ടരാനം്പ്തിയ
രപ്െിഡ്്്ികനകതരകഞ്്ട്
ക്്ാൻആറ്മാെത്്ിനകംഎ
ഐെിെിെലമ്്െനംവിെി
ക്്ാനം്തീര്മാനിച്്ാണ്രപ്വ
ർത്്കെമിതിപിരിഞ്്ത.്

നയ്്ഡൽഹി:കൊവിഡ്ലോക്ഡൗണി
ൽനിന്്്പ്റത്്്കടക്്്ന്്തിക്്്ഭാഗ
മായ്ള്്അൺലോക്നാല്ഘട്്ംകെ
പറ്്്ംബർഒന്്ിന്ആരംഭിക്്്ലപ്്ൾകമ
കര്ൊകര്ടയിന്കള്കടെർവീസം്ത്ട
ങ്്്കമന്്്സ്ചന.
പതിനഞ്്്ദിവെംപരീക്്ണാടി
സ്്ാനത്്ിലാവം്െർവീെ്ആരംഭിക്്്
കകയന്്്ംസ്ചനയ്ണ്്്.മാർച്്്മ്തൽ
മ്ടങ്്ിക്്ിടക്്്കയാണ്കമകര്ൊകര്ടയി
ൻഗതാഗതം.കമകര്ൊകര്ടയിന്കള്കട
െർവീെ്ഇനിയം്വവകിപ്്ിലക്്ണ്്തി
കല്്ന്്തീര്മാനത്്ികലത്്ിയിട്്്ണ്്്ലക
രദ്്്െർക്്ാർഎന്്ാണ്ബന്്കപ്്ട്്വ്
ത്്ങ്്ൾപറയ്ന്്ത.്ൊമ്ഹികഅക
ലംപാലിക്്ാൻതക്്വണ്്ംയാരത്ക്്ാ
കരക്റച്്ാവം്െർവീെ്നടത്്്ക.
അലതെമയം,െക്്ള്കളം്ലൊകെ
ജ്കളം്നാലാംഘട്്ത്്ിലം്ത്റക്്ാനി
ടയില്്.കെപറ്്്ംബറിൽനടക്്ാനിരിക്്്
ന്്കെഇഇ(കമയിൻ),നീറ്്്പരീക്്കൾ
തകന്്മാറ്്ിവയക്്്ണകമന്്ആവശയ്ംഉ
യര്ന്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽവിദയ്ാഭയ്ാെ
സ്്ാപനങ്്ൾത്റക്്്ന്്ത്ഇനിയം്
നീളം്.കെഇഇ,നീറ്്്പരീക്്കൾഇലപ്്
ൾനടത്്്ന്്തികനതിലരവിദയ്ാർഥികൾ
രപ്ല്ഷ്ഭംത്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.െക്്ള്ക
ൾത്റക്്്ന്്തികലതീര്മാനംഅതത്
െംസ്്ാനൊഹചരയ്ങ്്ൾപരിലോധി
ച്്്എട്ക്്ാൻെംസ്്ാനെർക്്ാര്ക
കെഅന്വദിക്്്ന്്തികനക്്്റിച്്്ം
ആലോചിക്്്ന്്്ണ്്്.ഇലപ്്ൾത്റന്്്
രപ്വർത്്ിക്്ാൻഅന്മതിയില്്ാത്്
ലമഖലകെികലബാറ്കൾക്്്കൗണ്്ർ
വിൽപ്്നഅന്വദിക്്്കമന്്്ംറിലപ്്ർ
ട്്്കള്ണ്്്.



വിയോഗം

ബാലക്െണ്ന്്
ശേരാതമ്്്:ക്ത്്ാളിലേ
ള്ത്്ാടന്്േീട്്ില്്ബാല
ക്ഷണ്ന്് (60) ശേരാ
തമ്്്ചിലമ്്േളവ്ക്ഴി
തളത്്ില്് അത്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ോരദ.മക്്ള്്:സി
മി,സില്്ന. മര്മക്്ള്്:
ലക.സി.സതയ്ന്്,ഷിജ്
ക്ന്്ിക്്ല്്.

ചതദ്്്ന്്
അരിമ്്്ര്്:പകപ്്ിള്്ി
ോലേേമ്്ില്്േങ്്രല്്്
മകന്് ചതദ്്്ന്് (62)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.ഭാരയ്:േശരതയായ
േേികല.മക്്ള്്:ലിന്്്്,
ലിനി, േരത്്്. മര്മക
ന്്:സാംബേിേന്്.

അല്്ജോണ്്െ
മഞ്്്മ്്ല്്: കലച്്്ര്്
ശോഡില്്പ്ളിക്്ല്്േീ
ട്്ില്് േശരതനായ േി.
േി.ആ്്്ണിയ്ലട ഭാ
രയ് അല്്ശഫാണ്്സ
(63) അത്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.മക്്
ള്്: ശഗാഡഫ്ര്് ആ്്്
ണി, ശഗാഡവ്ിന്് ആ്്്
ണി, ശഗാഡസ്ണ്് ആ
്്്ണി, ഡികസ്ിആ്്്
ണി. മര്മക്്ള്്: ബാ
ബ,്മിനി,സിനി.

എല്്െി
ചാലക്്്ടി: അതിരപ്്ി
ള്്ി: ലേറ്്ിലപ്്ാേ േട
ക്്്ംോടന്് േര്്ഗീസി
ല്്്ഭാരയ്എല്്സി(60)
അത്്രിച്്്. മക്്ള്്: സ
ജിത,സജീഷ,്സജി.മര്
മക്്ള്്: ഷാജന്് േേ
മ്്ി,ശജായ�്സി. സം
സക്ാരം അര്ര്്മ്ഴി
ലസ്്്് ശോള്്സ്േള്്ി
യില്്േിന്്ീട.്

വിദയ്ാൊഗരന്്
മണല്ര്്:ക്ന്്ത്്്ള്്ി
േിദയ്ാസാഗരന്്(75)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.എസഎ്ന്്ഡിേി
ശയാഗംമണല്ര്്േടക്്്
ോഖാ ലസതക്ട്്േിയായി
ര്ന്്്. ഭാരയ്: േിലാസി
നി.

ജബബി
ലകാട്ങ്്ല്്്ര്്:ശകാട്്പ്്്
േംചര്്ച്്് ശഗറ്്ിന്സമീ
േംഅേിട്്ംേിള്്ിേശര
തനായ തഫ്ാന്്സീസി
ല്്് ഭാരയ് ശബബി (77)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി. മക്്ള്്:ഷാജി,
സാബ,് ഷാനി, ഷീന,
ഷീജ.മര്മക്്ള്്:സിനി,
പനസി,ശോള്്,ശതാമ
സ,്ശജാര്്ജ്്്.

രാധ
ലകാരട്്ി: മ്രിങ്്്ര്് മ
ണ്്ിക്്്ന്്്ക്ഴ്ശേലിേ
േമ്്ില്് ചതദ്്്ല്്് ഭാരയ്
രാധ(65) അത്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ള്്: ബിന്്്, സിന്്്,
സിബ.് മര്മക്്ള്്:സ്
നില്്, ഉണ്്ിശമാന്്, തേ്ീ
ശദേി.

അബ്്്ല്്വഹാബ്
മമ്്ാട:്േത്്ലിങ്്ലിലല
േശരതനായ നീര്്മ്ണ്്
അലേിയ്ലടമകന്്ലത
ശക്്േേമ്്ില്്അബ്്്ല്്
േോബ് (62) അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ഖമറ്ന്്ീസ.മ
ക്്ള്്:ഷബീബ,്ഷാനിദ(്
ദ്പബ),ഷാേിദ.്മര്മ
ക്്ള്്: മ്ബീന (കാട്്്മ്
ണ്്),മ്ഫീദ(മമ്്ാട)്,ഫ
ര്്ോന(ചത്്ക്്്ന്്്).

ജബബി
പ്ത്്ന്്ചിേ: കിഴക്്്ം
മ്േിോലിശക്ാ്ടത്്്താ
ശക്ാ്ല്്ക്്ാരന്്േശരത
നായ ശോളില്്് ഭാരയ്
ശബബി(70)അത്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരം ഇന്്് രാ
േിലല10ന്പ്ത്്ന്്ചിേ
കിഴക്്്ംമ്േി ലസ്്്്
ശജാസഫ്ശദോലയത്്ി
ല്്.മക്്ള:്പഷന്്(ഗ്ജ
ോത്്്), ഷിന്്സ് (ശസാ
ഫറ്്്്ലേയര്്എഞ്്ിനീയ
ര്്, മ്പബ),ഷരിത (ദ്
ബായ)്. മര്മക്്ള്്: എ
സമ്ി (ഗ്ജോത്്്), സ
ന്്്യ,ആഗ്്ല്്(ദ്ബായ)്.

സപാന്്മ്്ദാെ്
തലശയാലപ്്േമ്്്:ലകാ
രക്്ാലേടകരത്്േയി
ല്് േശരതനായ ദാസാ
േില്്്ഭാരയ്ലോന്്മ്്
ദാസ്(72)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരം ഇന്്് രാ
േിലല 11ന് ഐേിസി
മധ്രശേലിസിമിശ്ത്
രിയില്്. മക്്ള്്:സിജി
ദാസ് (എഐഐഎം
സ,് നയ്്ഡല്്േി), സി
ല്്േി (ലേഡശ്നഴസ്,്
ശകാട്്യം ലമഡിക്്ല്്
ശകാശളജ)്, സിസി (ജി
ല്്ാ ശോസേ്ിറ്്ലില്്
ശകാട്്യം), ലേേേ്്്്.
സിബി.മര്മക്്ള്്:ശഫ
ബ (അശപ്ാ്ശളാ ശോ
സേ്ിറ്്ല്്, നയ്്ഡ
ല്്േി), സാമ്ല്് ശജാ
ണ്്(േിട്്.മത്്്യലഫഡ,്
ശകാട്്യം),സി.ലക. രാ
ജ് (ലോലീസ്ഇന്്സ�്
ലേകറ്്്ര്്),സിനിശമാള്്
ലക.േി (കളത്്ിേീട്്ി
ല്്,ശതേര).

ശാന്്ക്മാരി
ചാലക്്്ടി:േടിഞ്്ാലേ
ചാലക്്്ടിനട്േള്്ിോ
സ്ശദേനനായര്ലടഭാ
രയ് ോത്്ക്മാരി (64)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.മക്്ള:േിേക്
മാര,സ്നീഷ്ക്മാര.
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പി.െി.മാധവന്്
ലതാട്്്ങ്്ല്്:േീതള്്േീ
ട്്ില്് േിട്് ജില്്ാ മജി
സശ്ത്ടറ്്് േി.സി. മാധേ
ന്്(78)അത്്രിച്്്.സ
ജീേശകാണ്്തഗ്സ്തേ്േ
ര്്ത്്കനായിര്ന്്്.ഭാ
രയ്:േിജയലക്്്മി (േിട്്
തേ്ധാനാധയ്ാേിക ആ
ത്്േിദയ്ാസംഘംയ്േി
സക്്ള്്ലകാളത്്േ).മ
ക്്ള്്:അഡവ്ശക്്റ്്് സ
ശജഷ.്േി.സി, അഡവ്.
സജീഷ് േി. സി. മര്മ
ക്്ള്് (മഞജ്്ള കാലി
ക്്റ്്്യ്ണിശേഴസ്ിറ്്ി,)
സബന് (അഡവ്. ശനാട്്
േി).സശോദരങ്്ള്്:അ
പ്്്ക്്്ട്്ന്്,കലയ്ാണിേ
ശരതരായ ലചറ്ട്്ി, ശേ
ല്ക്്്ട്്ി, ശഗാോലന്്,
ജാനകി,നാരായണി.ക
ര്്ഷക ശ്ക്മസേകര
ണസംഘംതേ്സിഡ്്്്,
ശബസിക് എഡയ്്ശക്്
ഷന്്ലസാപസറ്്ിശസ
ോമദ്്ിരം ഡയേക്്ര്്,
രാമനാട്്്കര എഡയ്്
ശക്്ഷണല്് ശകാ ഓപ്്
ശേറ്്ീവ്ലസാപസറ്്ിഡ
യേകറ്്്ര്്,ഏഷയ്ന്്േയ്്
മന്് പേറ്്്�സ് കമ്്ീഷ
ന്്അംഗം.ലതാട്്്ങ്്ല്്
ലേസിഡന്്സ്അശസാ
സിശയഷന്് ഭരണസമി
തിഅംഗംഎന്്ീനില
കളില്് തേ്േര്്ത്്ിച്്ിര്
ന്്്.

േി.ല്ജക്ാ്െ്
ോളകം:ക്ശരാംേിളച
ര്േിളപ്ത്്ന്്േീട്്ില്്
ജി. ല്ശക്ാ്സ്(84)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.ഭാരയ്:ഏലിയാമ്്
ല്ശക്ാ്സ.്മക്്ള്്:ലക.
എല്്.േര്്ഗീസ്,ലക.എ
ല്് ശതാമസ,് ലക.എല്്
ശജാണ്്ക്ട്്ി, ലക.എല്്.
ഡാനിയല്്,ബാബഅല
കസ്ാണ്്ര്്, ശോസമ്്
ലക.എല്്.മര്മക്്ള്്:ഷീ
ലേര്്ഗീസ് ,ക്ഞ്്മ്്
േി,ഷാലി ശജാണ്്ക്ട്്ി,
ബിന്്്ഡാനിശയല്്, രാ
ഗിണിഅലകസ്ാണ്്ര്്.

ജോെി
അരിമ്്്ര്്:ചാലയക്്്ല്്
ശദേസ്്ിയ്ലടഭാരയ്ശോ
സി(72)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരം നടത്്ി. മക്്
ള്്:ശജാണ്്സന്്,ശോളി.
മര്മക്്ള്്: േീജ, ശത്ഗ
യസ്ി.

െരള
േടക്്ാശഞ്്രി: ക്ങ്്്മ
ത്്് േശരതനായ ചതദ്്്
ല്്് ഭാരയ് ക്ഴ്പ്്്ള്്ി
സരള (63)അത്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരംനടത്്ി.മ
കള്്:രമയ്ചതദ്്്ന്്(ലകഎ
സഇ്ബിേടക്്ാശഞ്്രി)
മര്മകന്്: സ്ശരതദ്്്ന്്
(ശേണ)്.

സെേിന്്തപ്ോശ്
തലക്്്ളത്്്ര്്: േേമ്്
ത്്് മതിലകം ശക്്തത്
ത്്ിന്സമീേംലകാത്്
ശളാത്്് മീത്്ല്് ലഷേി
ന്്തേ്കാശ്(22)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്ഉ
ച്്ക്്്1ന്ലേസ്്്്്േില്്േ
മേ്ാനത്്ില്്.തിര്േന
ത്്പ്രം സിഇടിയിലല
നാലാംേര്്ഷഎഞ്്ിനീ
യേിങ�്േിദയ്ാര്്ഥിയാണ.്
അച്്ന്്: തേ്കാേന്്.അ
മ്്: ജസിത സശോദര
ന്്:ലജേിന്്തേ്കാശ.്

രാഘവന്്
അത്്ിക്്ാട:്ക്ട്്ാലരാ
ഘേന്്(76)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:ോത്്.മക്്ള്്:രാശജ
ഷ,്ജയത്്ന്്,ശബബി.മ
ര്മക്്ള്്:ലാലി,ഷിമ.

ജവലായ്ധന്്
ലചമ്്ാപ്്ിള്്ി:കായമ്്ി
ള്്ിആലിന്സമീേംതി
രിശയടത്്് ശേലായ്ധ
ന്്(73)അത്്രിച്്്.സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
ലീല.മകന്്:സശത്ാ്ഷ.്
മര്മകള്്:രാജി.

േതത്ീന
ക്ന്്ത്്ങ്്ാടി: ലേള്
ത്്്ര്് സ്്്്ാര്് ശോഡില്്
ചിേയത്്്മ്റ്്ിച്്്ക്്ാര
ന്് ശദേസ്്ിക്്്ട്്ിയ്ലട
ഭാരയ്കതത്ീന(78)അത്്
രിച്്്. സംസക്ാരം നട
ത്്ി. മക്്ള്്: ശജാസഫ,്
മേിയം, േശരതനായ േ
ര്്ഗീസ.് മര്മക്്ള്്: ഷീ
ബ,േശരതനായശലാന.

മാത്്ിരി
അങ്്മാലി:തിര്മ്ടിക്്്
ന്്്പ്്ാശശ്്രിേശരതനാ
യഅശത്ാ്ണിയ്ലടഭാ
രയ്മാത്്ിരി(85)അത്്
രിച്്്. സംസക്ാരം നട
ത്്ി. കറ്ക്റ്്ി ചിറ്്ിന
പ്്ിള്്ി ക്ടം്ബാംഗമാ
ണ.് മക്്ള്്: ശജാണ്്സ
ന്്,ബാബ,്ലഡയസ്ി.മ
ര്മക്്ള്്: ശമരി, സിസി
ലി,തിര്ത്്ിപ്്േമ്്്നയ
ശത്ാ്ടന്്ആശ്്്ാ.

പങ്്ോക്്ിയമ്്
കറ്്ാനം:കട്്ച്്ിേ ലേര്
മ്്ലത്്്കിഴക്്തില്്േ
ശരതനായ ബാലക്
ഷണ്േിള്്യ്ലട ഭാരയ്
േങ്്ജാക്്ിയമ്്(78)അ
ത്്രിച്്്.മക്്ള്്:തേ്സന്്
ന്്േിള്്,ശമാേനന്്േി
ള്്,േത്്ലക്മാരി,അ
മ്്ിണി,േശരതനായേി
ജയന്്േിള്്.മര്മക്്ള്്:
േിജയമ്്,മണിയമ്്,സവ്
ര്്ണ്്മ്്, േേിധരന്് േി
ള്്,അശോക്ക്മാര്്.

േേപ്്ന്്ആചാരി
േടക്്ാശഞ്്രി:തയ്്്ര്്േ
ട്്പ്്േമ്്ില്്കേപ്്ന്്ആ
ചാരി(ക്ട്്പ്്-94)അത്്
രിച്്്.സംസക്്്ാരംനട
ത്്ി.�ഭാരയ്:ജാനകി.മക്്
ള്്: യശോദ, ഉണ്്ിക്
ഷണ്ന്്, പ്ഷേ്. മര്മ
ക്്ള്്: ശജ്യാതി, േശരത
രായ തേ്ഭാകരന്്, മണി
ക്ട്്ന്്.

അഥീനജോണ്്
ബീച്്്ശോഡ:് ലോന്്്ം
പ്രക്്ല്് ശജാര്്ജ് ശജാ
ണില്്് ഭാരയ് അഥീന
ശജാണ്്(87)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി. മ
ക്്ള്്:ലജസി,ജ്ലിയറ്്്,
ലബറ്്ി. മര്മക്്ള്്: ശജാ
സഫ,് േശരതനായ േി.
ലജ. ലജയിംസ,് ആര്്.
ലക.മാന്േല്്.

വള്്ിയമ്്
േടക്്ാശ്ഞ്രി:േേമ്്ാ
യിഞാലിയില്്േശരത
നായശേലായ്ധ്്്ഭാ
രയ്േള്്ിയമ്്(84)അ
ത്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
നടത്്ി.മക്്ള്്:ശമാേ
നന്്, അശോകന്്,
ശോഭന,േിജയ,രാജീ
വ,്ശരഖ.മര്മക്്ള്്:ഗീ
ത, ആേ, ഭരതന്്, ധ
നയ്,രാമക്ഷണ്ന്്,രാ
ജന്്.

േയപാലന്്
ോേങ്്ാട:് മാടച്്ാലിേ
യലില്്സരള്്നിോസി
ല്് േശരതനായ രാഘേ
ല്്് മകന്് ജയോലന്്
(72)അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:സ
രള.മക്്ള്്:ജിഷിത്്്ലാല്്,
ജിന്ലാല്്,ജിത്ലാല്്.മ
ര്മക്്ള്്:ധനയ്,ബബിത,
ആതിര.സശോദരങ്്ള്്:
സതി, േിജയന്്, രേീതദ്്്
ന്്,രമണി,രാധ,േേിതേ്
ഭ,സ്ദ്്ര്്രാജ,്ജഗനിോ
സ,്േശരതരായജയരാജ
ന്്,ബാബ്രാജ,്സജിനി.

എം.േി.ക്ഞ്്ിരാമന്്
ശകാഴിശക്ാ്ട:് നാസിക്
ലസകയ്്രിറ്്ി തേ്സ്്ില്്
നിന്്്ംേിരമിച്്കല്്ായ്
ആരതിയില്്എം.ജി.ക്
ഞ്്ിരാമന്് (80)അത്്
രിച്്്.േശരതരായേള്്ി
ക്്ാട്്് ശഗാോലശമശനാ
ല്്്യം് മാടശേരി ക്
ഞ്്ിലക്്്മിഅമ്്യ്ലട
യം്മകനാണ്കലിക്്റ്്്
പടംസ്േതത്ത്്ില്്തേ്ി
്്്ിങ്്്സ്തേ്പേസോ
യിതേ്േര്്ത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഭാ
രയ്:ശചമ്്ില്്േീട്്ില്്മാധ
േി(തങ്്ം)മ്ന്്േന്്ിയങ്്
രഎന്്എസഎ്സ്സക്്
ള്്ലേഡമ്ിസത്ട്സ.്മക്്
ള്്:സി.േി.രാജശഗാോല്്
(അസിംശത്േംജിയ്ണി
ശേഴസ്ിറ്്ി,ലബംഗള്ര)്,
സി.േി. രജനി (ലഡല്്
ലബംഗള്ര)്.മര്മക്്ള്്:
സ്േില്് ശമശനാന്് (ബി
സിനസ് കണ്്സള്്ട്്്്്്
ലബംഗള്ര)്,തേ്ീശദേിരാ
ജ(ഡിേിഎസ്ലബംഗള്
ര)്.സശോദരന്്:എംജി
രാമദാസ.്

മാതയ്്ജോസേപ്്ിെജ്ോപ്്ാ
ശകാതമംഗലം:ശകാട്്പ്്ടി
േടക്്്ംഭാഗംലകാറ്്ാലി
ല്് മാതയ്്ശകാലേപ്്ി
സശ്കാപ്്ാ(87)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്ഉ
ച്്യക്്്് 1ന് േടക്്്ംഭാ
ഗംലസ്്്്ശജാര്്ജ്ശോ
ശേബ് യാക്്ാബായ േ
ള്്ിയില്്. അങ്്മാലി ഭ
തദ്ാസനലസതക്ട്്േി,ഭതദ്ാ
സനപേദികലസതക്ട്്
േി,ഭതദ്ാസനഉേശദേക
സമിതിയംഗം,ശകാതമം
ഗലംമാര്്അത്്ശനഷയ്
സ് ശകാശളജ് അശസാ
സിശയഷന്്ഗശേര്്ണിം
ഗ്ശബാര്്ഡ്അംഗം,മ്ട്്
ത്്്ോേ എല്്.േി.
സക്്ള്് ലേഡമ്ാസ്്്്ര്്
സ്്ാേക മാശനജര്്
ലകാറ്്ാലില്് ക്ടം്ബ
ശയാഗം തേ്സിഡ്്്് എ
ന്്ീ നിലകളില്് ശസേ
നം അന്ഷഠ്ിച്്ിട്്്ണ്്്.
േടക്്്ംഭാഗം ോശേലി
ലസ്്്്ശജാര്്ജ്േള്്ിയി
ല്്ആറ്ദോബ്്ങ്്ളായി
േികാരിയായിര്ന്്്.േട
ക്്്ംഭാഗം തേ്ശദേത്്ി
ല്്് സമതഗ്േികസന
ത്്ിന്ശനത്തവ്ംലകാട്
ത്്്. ഭാരയ്: ശോോമ്്
ശേങ്്്ര്്േടയാട്്ില്്ക്
ടം്ബാംഗം. മക്്ള്്:
ശഡാ.ലേഞ്്ി(മസക്റ്്്),
ലേനി(അബ്ദാബി),ലേ
ബി,േീബി(യ്എസഎ്).
മര്മക്്ള്്: ശഡാ. ആേ
പ്ത്ക്്്ന്്ത്്്(മസക്
റ്്്),ലതലചമ്്ല(അബ്
ദാബി), ദീേമ്ണ്്യക്്്
ല്്,ഷാജിക്ന്്ത്്്(യ്
എസഎ്).

അലിയാര്്
ലേര്മ്്ാവ്ര്്: ലേസ്്്്്
ലേശങ്ാ്ലമ്ണ്്ക്്രപ്
േം ലനട്മത്്്ക്ടി േ
ശരതനായമ്േമ്്ദില്്്
മകന്് അലിയാര്് (60)
അത്്രിച്്്.കബേടക്്ം
നടത്്ി. ഭാരയ്: പസന
ബ. മക്്ള്്: ഷിോബ,്
സിയാദ,്ലഷമീന.മര്മ
ക്്ള്് അരക്്്ാസ,് സ്
നിത,േഷീദ.്

ജമരിസ്്്്ാന്്ലി
മ്േമ്്: മാരാരിക്്്ളം
ലതക്്് േഞ്്ായത്്ില്്
16ാംോര്്ഡില്്അഴിയ
കത്്് ശമരി സ്്്്ാന്്ലി
(75)അത്്രിച്്്.മക്്ള്്:
സ്നില്്,സാബ,്േശര
തയായസ്ഷമ.മര്മക്്
ള്്:ശജാളി,സിബി,തേ്ീയ.

ബാലന്്
മശഞ്്രി: ശമലാക്്ം മ്
ബാേക് ശോഡില്്േശര
തരായ മീത്്ല്്േേമ്്ി
ല്്കണ്്ന്്ക്ട്്ി-കാളിദ
മ്്തികള്ലടമകന്്ബാ
ലന്്(51)അത്്രിച്്്.ച്
മട്്്ലതാഴിലാളിയാണ.്
ഭാരയ്:സ്ശലാചന.മക്്
ള്്:ശദോനദ്്്,ധയ്ാന്്ക്
ഷണ്ന്്. സശോദരങ്്
ള്്: ശേലായ്ധന്്,േശര
തനായക്ട്്ന്്.

ജോെി
ക്ഷണ്ാപ്രം: േശരത
നായശകാമ്്ാേശജാസി
ല്്് ഭാരയ് ശോസി (74)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി. മക്്ള്്:ഷാജി,
േശരതയായ മിനി, ബി
ജ,് ജിശജാ. മര്മക്്ള്്:
ലമറ്്ില്്ഡ,തേ്ിന്്സ,്ലി
നി,നിജി.

േമീല
ലചറ്ക്ളം:ലകായാമ്്്
േത്്്ശകായയ്ലടഭാരയ്
ജമീല(50)അത്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്:താേിേ,താേിര്്,
തന്്േീേ.മര്മകന്്:നൗ
ഷാദ.്

സെലിന്്
പേറ്്ില: സേകരണ
ശോഡ്േശങ്്ത്്്േീട്്ില്്
േശരതനായ ശജാസഫി
ല്്്ഭാരയ്ലസലിന്്(95)
അത്്രിച്്്.കടേതത്്്ക
രിംപ്േത്്്ക്ടം്ബാം
ഗമാണ.്മക്്ള്്:ബിബി
യാനി, മിന്്റ്്്, ഐപ്്്
ശജാസഫ,് ജിമ്്ി, േി
ല്്സണ്്,ലജയിനി,ശജാ
യ,്സാജ,്റ്ബന്്,ഷീ
ബ, സിഡികസ്.് മര്മ
ക്്ള്്:ശജാസഫ,്ശോള്്,
അന്്,എല്്സി,ോണി,
ഓമന, തഫ്ാങ്്്ലിന്്, ബാ
ബ,് ജയിന്്, ക്ഞ്്്
ശമാള്്, പഷല. സം
സക്ാരംനടത്്ി.

ജോെ്
ആലങ്്ാട:് ഊക്്ന്്
േൗശലാശജാസ്(64)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.ഭാരയ്:ഫിശലാമിന
(പ്ക്്ാട്്്േടി കാടാേേ
മ്്ില്്ക്ടം്ബാംഗം).മ
കള്്:ശജായസ്ി.

റിപൂൂയരൂൂപെയൂൂൂനൂൂതിനിപട
ോഹനംപതനൂൂിേീണൂ
പതാഴിലാളിമരിചൂൂൂ
ലനട്പ്ഴ: ോേ
നം േിപ്്യര്് ലച
യ്്്ത് ലകാണ്്ിരി
ക്്്ശമ്ാ്ള്്ജാക്്ി
യില്്നിന്്്ംലത
ന്്ിേീണ്ശേച്്്േ
ര്്ക്്ര്് അരിമ്്്ര്്
േേീതില്്് മകന്്
പസമണ്് (64) മ
രിച്്്. സംസക്്്ാ
രംലനട്പ്ഴലസ
്്്്ശജാണ്്ബാബറ്്്ീസ്്്്്േള്്ിലസമിശത്്രിയി
ല്്നടക്്്ം.ഭാരയ്:ഓമന.മക്്ള്്:സനീഷ,്സി
നി.മര്മക്്ള്്:ഫിശജാ,മിനി.

നിയനതൂൂൂണംേിടൂൂ
പേടൂൂിഓപടൂാൂറികൂൂഇടിചൂ്ൂ
യൂോവൂമരിചൂൂൂ
പ്ന്്യ്ര്്ക്്്ളം:ആ
റ്്്പ്േംലസ്്്്ആ്്്
ണീസ് േടക്്്ഭാഗം
താമസിക്്്ന്്േശരത
നായമ്പ്്ടയില്്മ്േ
മ്്ദ് മകന്് അഷേ
ഫ(്49)ആണ്മരിച്്ത.്
ഇന്്ലലകാലത്്്11മ
ണിശയാലട ആയിര്
ന്്്സംഭേം.േടശക്്
കാട്ഭാഗത്്്നിന്്്േ
ന്്ിര്ന്്ലേട്്ിഓശട്ാ്േിക്്ഇശതദിേയില്്േന്്
സക്്ട്്േിലന മേികടക്്ാന്് തേ്മിക്്്ന്്തിനിലട
എതിര്്ദിേയില്്നിന്്്േന്്ിര്ന്്ോേനലത്്
കണ്്്ലേട്്ിച്്താണ്അേകടകാരണം.ത്ടര്്ന്്്
സക്്ട്്ര്്യാതത്ക്്ാരലനഇടിക്്്കയം്നിയതത്്്
ണംേിട്്ലേട്്ിഓശട്ാ്േിക്്അഷേഫിലനഇടിച്്്മ
തില്്തട്്ിനില്്ക്്്കയായിര്ന്്്.
േീടിന്മ്ന്്േേംശോഡര്കില്്കാട്പ്്ിടിച്്്കി
ടന്്ിര്ന്്പ്ല്്്കള്്വ്ത്്ിയാക്്്ന്്തിനിലടയാ
ണ്അേകടംഉണ്്ായത.്എടപ്്ാള്്സവ്ശദേിയ്ലട
ഉടമസ്്തയില്ള്്ലേട്്ിഓശട്ാ്േിക്്യാണ്അേ
കടത്്ില്്ലേട്്ത.്ഇര്മ്്്പേപ്്്കയറ്്ിേരിക
യായിര്ന്്് ഓശട്ാ്േിക്്. അേകടത്്ില്്ലേട്്
സക്്ട്്ര്്യാതത്ികന്േരിക്്്േറ്്ിയിട്്ില്്.പേല
ത്്്ര്്ആക്്സ്ആംബ്ലന്്സ്തേ്േര്്ത്്കര്്സ്്
ലലത്്ത്്ിേരിശക്്റ്്അഷേഫിലനക്ന്്ംക്ളം
ശോയല്്ആശ്േതത്ിയില്്എത്്ിലച്്ങ്്ിലം്ജീേ
ന്്രക്്ിക്്ാനായില്്.ദീര്്ഘകാലംഖത്്േില്്ശജാ
ലിലചയത്ിര്ന്്അഷേഫ്ശലാക്്്ഡൗണിന്ക്
േച്്്മ്മ്്ാണ്കയ്ാന്്സല്്ലചയത്്നാട്്ില്്േന്്
ത.് ഭാരയ്:നൗഷിേ. മക്്ള്്:ആദില്്,അന്്ഷിത.
ശോലീസ്എത്്ിശമല്്നടേടിക്്്ശേഷംകബേട
ക്്ംനടത്്്ം.

യൂോവൂമൂങൂൂിമരിചൂൂൂ
അങ്്മാലി: സ്ഹ്ത്്്ക്്ശളാലടാപ്്ം ലനട്മ്്ാ
ശശ്്രിക്റ്ത്്ിലശക്ാ്ട്ചിേയില്്ക്ളിയക്്്്ന്്
തിനിലടയ്ോവ്മ്ങ്്ിമരിച്്്.തമിഴന്ാട്കടല്ര്്
സവ്ശദേിലേങ്്ിശടേന്്(21)ആണ്മരിച്്ത.്േര്്ഷ
ങ്്ളായിഅത്്ാണിശകതദ്്്ീകരിച്്്ലസപട്ിക്ടാ
ങ്്്ശ്ചീകരിക്്്ന്് ലതാഴിലാളി സംഘത്്ിലല
അംഗമാണ.് ഇേര്് ലതാഴിലാളികള്് േതിോയി
ഈ ചിേയിലാണ്ക്ളിക്്ാറ്ള്്ത.് ലചാവ്്ാഴച്
ശജാലികഴിഞ്്ശേഷംപേകിട്്്3.30-ഓലടയാ
ണ്ലേങ്്ിശടഷ്രണ്്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ശളാലടാപ്്ംചി
േയില്്ക്ളിക്്ാനലത്ി്യത.്മ്േരം്മദയ്േിച്്ിര്
ന്്്ലേന്്ാണ്അേിയ്ന്്ത.്
സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്്ക്ളികഴിഞ്്്മടങ്്്ശമ്ാ്ള്്
ലേങ്്ിശടഷ്ചിേയില്്നീന്്്കയായിര്ന്്്.ഏലേ
കഴിഞ്്ിട്്്ംമടങ്്ിലയത്്ിയില്്.അശതാലടസ്
ഹ്ത്്്ക്്ള്്ചിേയിലലത്ി്അശന്വഷിച്്ശപ്ാ്ഴം്
കണ്്ില്്.ത്ടര്്ന്്്നാട്്്കാലരേിേരംഅേിയിക്്്
കയായിര്ന്്്.ഇശതത്ടര്്ന്്്അങ്്മാലിഅഗ്്ിര
ക്്ാശസനയിലലമ്ങ്്ല്്േിദഗദ്ര്്മ്ക്്ാല്്മണി
ക്്്ശോളംചിേയില്്തിരച്്ില്്നടത്്ിയശേഷമാ
ണ്മ്തശദേംകലണ്്ട്ത്്ത.്
ആറ്മീറ്്ശോളംമാേിചിേയില്്അടിഞ്്്ക്ടി

യലചളിയില്്പ്ണ്്നിലയിലായിര്ന്്്.ലേരി
യാറ്മായിസംഗമിക്്്ന്് ലചങ്്ല്്ശത്ാ്ടില്്്
പകേഴിയാണ്ക്റ്ത്്ിലശക്ാ്ട്ചിേ.20അടി
ശയാളംആഴമ്ള്്ചിേഏതാനം്േര്്ഷംമ്മ്്ാ
ണ്േീതിയം്ആഴവം്ക്ട്്ിനേീകരിച്്ത.്അടിഒ
ഴ്ക്്്ംേക്്മാണ.്മ്തശദേംആല്േജില്്ാആ
ശ്േതത്ിയിശലക്്്മാറ്്ി.

എലിപൂൂനിബാധിചൂ്ൂേീടൂൂമൂൂമരിചൂൂൂ
കാസര്്ശഗാഡ:്എലിപ്്നിബാധിച്്്ചികിത്്യിലാ
യിര്ന്് േീട്്മ്് മരിച്്്. ലേള്്രിക്്്ണ്്് േരിസര
ലത്്കണ്്ല്്്ഭാരയ്മാധേി(51)യാണ്മരിച്്ത.്എ
ലിപ്്നിബാധിച്്്മാധേിഒരാഴച്്്യായിേരിയാരം
ലമഡിക്്ല്്ശകലളജ്ആശ്േതത്ിയില്്ചികിത്്യി
ലായിര്ന്്്.മക്്ള്്:സൗമയ്,മിനി,േിജയന്.്േരിയാ
രംലമഡിക്്ല്്ശകാലളജ്ആശ്േതത്ിയില്്ശോസ്്്്്
ശമാര്്ട്്ംനടേടികള്്ക്്്ശേഷംമ്തശദേംശകാേിഡ്
ശത്ോശട്ാ്ശകാള്് തേ്കാരംേീട്്്േളപ്്ില്്സംസക്രി
ച്്്.തഗ്ാമേഞ്്ായത്്്േരിധിയില്്േീട്്മ്്എലിപ്്നി
ബാധിച്്് മരിച്്ശതാലടആശരാഗയ് േക്പ്്് ജനങ്്
ള്്ക്്്ജാതഗ്തനിര്്ശദ്്േംനല്്കിയിട്്്ണ്്്.ഇതിനിട
യില്്ഗ്േനാഥലനഎലിപ്്നിബാധിച്്്ആശ്േ
തത്ിയില്്തേ്ശേേിപ്്ിച്്്.ഇയാള്ലടആശരാഗയ്സ്്ി
തിഗ്ര്തരമല്്.

സക്ൂടൂൂറിലൂൂപോകപേ
കൂഴഞൂൂൂേീണൂമരിചൂൂൂ
തലശേരി:സക്്്്ട്്ര്്ഓടി
ച്്് ശോകശേക്ഴഞ്്്
േീണ്മരിച്്്.തലശേരി
ഒ.േി ശോഡിലല മ്ഗള്്
ശോട്്ല്്ോര്്ട്്്ണര്്േട
ക്്്മ്്ാട് ക്ളിബസാേി
ലലതിര്േങ്്ാലത്്്മ്
േമ്്ദ് (67)ആണ്ക്ഴ
ഞ്്്േീണ്മരിച്്ത.്േീ
ട്്ിശലക്്്ശോകശേതിങ്്
ളാഴച് രാതത്ി എശട്ാ്ലട
ലകാളശേരിയില്്േച്്്ക്ഴഞ്്്േീഴ്കയായിര്ന്്്.
നാട്്്കാര്് ശചര്്ന്്്മ്േമ്്ദിലനജനേല്്ആശ്േ
തത്ിയിലലത്്ിലച്്ങ്്ിലം്ജീേന്്രക്്ിക്്ാനായില്്.
ഭാരയ്:നസീമ. മക്്ള്്:േിയാസ,്റ്ഖസ്ാന,േഫസ്ീന.
മര്മക്്ള്്:എന്്.േഫീഖ,്സല്്മത്്്,േഫീഖ.്സശോ
ദരങ്്ള്്:േശരതനായഖാലിദ,്മ്സ(ലണ്്ന്്),സീന
ത്്്,ക്ഞ്്ാല.്ലകാേിഡ്േരിശോധനയക്്്്ശേ
ഷംമ്തശദേംബന്്്ക്്ള്്ക്്്േിട്്്നല്്കം്.
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െെിമിയഹോരേിന്്്മെസമ്്രംകഴിഞ്്്.രാലാനസ്്്്ഹോമസ്ക
ത്്ീതഡ്ലിൽവച്്ായിര്ന്്്മെസമ്്രം.ഹൊട്്യംസവ്ഹദശിയം്വയ്വ

സായിയ്മായഅശവ്ിനഫിലിപ്്ാണ്വരന.അട്ത്്ബന്്്ക്്ളം്സ്ഹ്
ത്്്ക്്ളം്മാതര്ഹമചെങ്്ിൽരനങ്്ട്ത്്്ള്്്.നസപറ്്്ംബെിലാണ്വിവാ
ഹം.മെസമ്്രത്്ിന്്്ചിതര്ങ്്ളം്വിഡിഹോകളം്ഇരിഹൊെകംരനന്്
പവെലായികഴിഞ്്്.നൊവിഡ്ഹത്ോഹട്്ഹക്്ൾരാലിച്്ായിര്ന്്്ചെങ്്്
കൾ.ഒെിയനരിങ്്്െിെത്്ില്ള്്ലഹങ്്യായിര്ന്്്മിയയ്നെഹവഷം.ഓ
രരനസ്ഫാതബ്ിക്ആണ്നലഹങ്്യക്്്ായിഉരഹോരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

മലയാളത്്ിൽ്്സ്പ്്ര്്ഹിറ്്ായഅയ്്പ്്നം്ഹൊശിയം്നരല്ങ്്്െീഹമക്്ിനൊര്
ങ്്്ന്്്.നരല്ങ്്്സ്പ്്ര്്രാരംരവന്്കലയ്ാ
ൺ്്ആണ്ബിജ്ഹമഹൊന്്അെശവ്രമാക്്ി
യഅയ്്പ്്ന്്ൊയനരഅവരരിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ര
വന്്കലയ്ാണിന്്്രിെന്്ാൾ്്ദിെമായനസ
പര്ംബര്്2ന്ചിതര്ത്്ിന്്്ഔഹദ്ോരിക
തര്ഖയ്ാരെംഉണ്്ാകം്.എന്്ാൽ്്ചിതര്ത്്ിനല
പ്ഥവ്ിരാജ്അവരരിപ്്ിച്്ഹൊശിക്രയ്ന്്എ
ന്്കഥാരാതര്നത്്വിേയ്ഹസത്രരിഅ
വരരിപ്്ിക്്്ംഎന്്രീരിയിൽ്്വാര്്ത്്കൾ്്
വര്ന്്്ണ്്്.എന്്ാൽ്്രാരംഇത്വനരഅ
ന്്ിമരീര്മാെംഎട്ത്്ിട്്ില്്എന്്ാണ്അ
െിയാന്്കഴിയ്ന്്ത.്

െവൻുുകലുയാൺുു
അയുുപുുൻുുനായരാകുനുുു

ഫ ഹദ്ഫാസിലിന്്്രംഭീരതര്കെെം
നൊണ്്്തശ്ഹധ്്യമായസിെിമയാ

യിര്ന്്്തെ്ാന്്സ.്ചിതര്ംസാമ്്ത്്ികമായി
രരാേയനപ്്നട്്ങ്്ിലം്ഫഹദിന്്്തര്കെെം
ഒര്രാട്തശ്ധ്്ിക്്നപ്്ട്്്.തെ്ാന്്സ്സിെിമയി
ൽ്്ഫഹദിൽ്്രരീക്്ിച്്ത്രിലകന്്്പശ
ലിആനണന്്ാണ്അന്്വര്്െഷീദ്രെയ്
ന്്ത.്"ഒര്െെനൊപ്്ംഎങ്്നെതര്വരത്്ി
ക്്ണനമന്്രിനെക്്്െിച്്്ള്്എന്്്ധാര
ണകൾഅപ്്ാനെമാെിമെിഞ്്ത്ഉസര്ാദ്
ഹോട്്ലിൽരിലകനസാെിനൊപ്്ംതര്വര
ത്്ിച്്രിന്ഹശഷമാണ.്ആദയ്സീകവ്നസ്
ഷ്ട്്്നചയ്്്ന്്രിന്മ്നപ്ആരംരംഒന്്്
വിവരിക്്ാനഅഹദ്്ഹംആവശയ്നപ്്ട്്ത്ഞാ
െിഹപ്്ഴം്ഓര്്ക്്്ന്്്.എനന്്അമ്്രപ്്ി
ച്്്നൊണ്്്,ആരംരത്്ിനലഡയഹൊഗ്ക
ൾഅഹദ്്ഹംഏറ്്വം്ക്െഞ്്ത്ആറ്രര
ത്്ിൽഎെിക്്്മ്നരിൽഅവരരിപ്്ിച്്്.
ഞാനനഞട്്ിഹപ്്യി.കണ്്്ത്െപ്്ിക്്്ന്്
അന്ഭവംഎന്്്രെയ്ന്്രിനെക്്ാൾമാ
യികമായെിമിഷങ്്നളന്്്രെയ്ന്്രാ
കം്ഉചിരം"ഒര്തര്മ്ഖമാധയ്മത്്ിന്െ
ലക്ിയഅഭിമ്ഖത്്ിലാണ്അന്്വര്്െഷീദ്
ഇത്രെഞ്്ത.്
"രിലകനസാെിനെഹപ്്നലഒര്െെന
ആദയ്ഹെക്്ിൽരനന്്െൽക്ന്്തര്കെെം
സംവിധായകനഎന്്െിലയിൽഎനന്്
സഹത്്ഷിപ്്ിക്്്ന്്രാണ.്രഹക്,്അഹദ്്
ഹംഎനന്്അരിലം്ക്ട്രലായിഅഹെ്വ
ഷിച്്്ഹോകാനരഠിപ്്ിച്്്.അരില്നെഒര്
അഭിഹെരാവിന്്്ഏറ്്വം്മികച്്തര്കെെം
എങ്്നെകനണ്്ത്്ാനമന്്്ം!ആദയ്ഹെക്്്
ഓനകആനണങ്്ിലം്ആഅഭിഹെരാവി
ന്്്തര്കെെത്്ിന്്്മനറ്്ര്സ്ദ്്രമായ
അന്ഭവംകനണ്്ത്്ാനഒന്്ിലധികംരവ
ണഹെക്്്ഹോക്ന്്രിൽനരറ്്ിനല്്ന്്്ഞാ
നരിരിച്്െിഞ്്്.െമ്നക്്രിക്്ലം്ചി
ന്്ിക്്ാനഹോലം്കഴിയാത്്വിധംവയ്
രയ്സര്മായതര്കെെമായിരിക്്്ംമികച്്ഒ

ര്അഭിഹെരാവ്ഓഹോരവണയം്െമ്ക്്്
രരിക.അരിൊൽആറ്വരഷത്്ിന്ഹശ
ഷംതെ്ാനസ്നചയര്ഹപ്്ൾഞാനക്ട്ര
ലം്രിന്്്െരന്്ത്അഭിെയത്്ിനല'രിലക
നപശലി'ആയിര്ന്്്.
രിലകനസാെിന്്്ആപശലിമനറ്്ര്
രീരിയിലാണ്ഞാനഫഹദിൽഉരഹോരിച്്
ത.്ഫഹദിന്ആകഥാരാതര്നത്്രലരര
ത്്ിൽഅവരരിപ്്ിക്്ാനഅന്വദിക്്്ക
യായിര്ന്്്.അരിന്ഹവണ്്ിഒന്്ിലധികം
ഹെക്്്കൾഹോകാനരീര്മാെിച്്്.സാധാ
രണരരിയിൽആദയ്ഹെക്്ിൽരനന്്ഏറ്്
വം്മികച്്തര്കെെംരര്ന്്െെൊണ്ഫഹ
ദ.്െീഹെക്്ിന്്്ആവശയ്ംവര്ന്്ില്്.രഹക്്
ഞങ്്ൾപ്രിയരീരിരരീക്്ിച്്്.ഒന്്ില
ധികംഹെക്്്കൾഹോയി.ശാരീരികമായി
അരയ്ധവ്ാെംഹവണ്്ിവര്ന്്രംരങ്്ളാണ്
തെ്ാനസില്ള്്ത.്കാരണം,പഹഎെരേി
യിൽസംസാരിക്്്ന്്രാസ്്്്നെയാണ്ഫഹ
ദ്അവരരിപ്്ിക്്്ന്്ത"്അന്്വര്്െഷീദ്രെ
ഞ്്്.

ടുടാൻുുസിലുു
അൻുുവർുുറഷീദു
െിനുുുടർുുനുുതു
തിലകപുുുകൈലി

ടീഷർടുു്കകകുുലാകുുിയ
മകനോടുതലുുുകുടിധനുഷ്
ഹകരളത്്ില്

ൾനപ്്നെെി
രവധിആരാധകര്ള്്
െെൊണ്ധന്ഷ.്ഇ
ഹപ്്ഴിരധന്ഷ്രങ്്്
വച്്ിരിക്്്ന്്ഒര്ചി
തര്ത്്ിന്രിന്്ാനല
യാണ്ആരാധകര.വീ
െിന്്്നെെസിൽമക്്
ളായയാതര്യക്്്്ംലി
ങ്്യക്്്്നൊപ്്മ്ള്്ഹോനട്്യാണ്രാരംരങ്്്വച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്മ്ത്്മകനയാതര്രന്്്െീഷരട്്്എട്ത്്്
നവന്്്ംഎന്്ിട്്ത്സവ്ന്്ംെീഷരട്്ാനണന്്്രരക്്ി
ക്കയാനണന്്്മാണ്ധന്ഷ്ചിതര്ത്്ിനൊപ്്ം
ക്െിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്അച്്ന്്്യം്ഹചട്്ന്്്യം്അെി

കണ്്്ലിങ്്ധന്ഷിന്്്ച്മലിൽകയെിയിരിക്്്കയാ
ണ.്നോത്ഹവധന്ഷ്രന്്്സിെിമകനളക്്്െിച്്്ള്്വി
ഹശഷങ്്ൾമാതര്മാണ്ഹോഷയ്ൽമീഡിയയിൽരങ്്്വ
യക്്്ാറ.്അരിൊൽരനന്്ആരാധകര്നെഇെയിൽചിതര്ം
പവെലായിക്്ഴിഞ്്്.രേെീകാന്്ിന്്്മ്ത്്മകൾഐ
ശവ്രയ്ഹയയാണ്ധന്ഷ്വിവാഹംകഴിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്2004
ആയിര്ന്്്ഇര്വരം്വിവാഹിരരായത.്

വിവാഹതുുിനു
ഒരുങുുിമിയഎസ.്പി

ബാലസുബബുമണയുതുുിനു
വേണുുിബപുാർതുുിചു്ു
മമുുുടുുി
എസ.്രിബാലസ്തബ്ഹ്്ണയ്ത്്ിന്്്ഹോര
സൗഖയ്ത്്ിൊയിതര്ാര്്ഥിക്്്ന്്്നവ
ന്്്മമ്്്ട്്ി.സര്്വ്്ശക്്ന്്അഹദ്്ഹ
നത്്രഴയആഹോരയ്സ്്ിരിയിഹലക്്്
രിരിനകഎത്്ിക്്നട്്നയന്്്ംഅഹദ്്
ഹംനഫയസ്്ബ്ക്്ിൽക്െിച്്്.എസ.്
രിബാലസ്തബ്ഹ്്ണയ്ംസാെിന്്്ഹവ
രത്്ില്ള്്രിരിച്്്വരവിൊയിതര്ാ
ര്്ഥിക്്്ന്്്.സവ്ാരികിരണം,അഴകന്്
എന്്ീരണ്്്സിെിമകളിൽ്്അഹദ്്ഹം
രാെിയരാട്്്കളിൽ്്അഭിെയിക്്ാന്്
എെിക്്്ഭാരയ്ംലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.സര്്വ്്ശ
ക്്ന്്അഹദ്്ഹനത്്രഴയഅവസ്്യി
ഹലക്്്മെക്്ിനൊണ്്്വരനട്.്മമ്്്ട്്ി
ക്െിച്്്.ഈമാസംഅഞ്്ിൊണ്നൊ
വിഡ്ബാധനയത്്്െര്്ന്്്എസ്രി
ബാലസ്തബ്ഹ്്ണയ്നത്്ആശ്രതര്ിയി
ൽതര്ഹവശിപ്്ിച്്ത.്കഴിഞ്്ദിവസം
അഹദ്്ഹത്്ിന്്്ഹൊവിഡ്രരിഹോധ
െഫലംനെരറ്്ീവായരായിനരറ്്ായ
വാര്്ത്്വന്്ിര്ന്്്.എസ.്രി.ബിയ്നെ
മകന്്ൊംചരൺ്്വാര്്ത്്െിഹഷധിച്്്
നൊണ്്്ഇന്്നലരനന്്വീഡിഹോ
ഹോസ്്്്്നചയര്ിര്ന്്്.ഇനപ്്ഴം്നവ
്്്ിഹലറ്്െിന്്്സഹായഹത്്നെയാണ്
അപ്്കഴിയ്ന്്നരന്്്ംദയവായിഅ
സരയ്മായവാരത്്കൾതര്ചരിപ്്ിക്്ര്
നരന്്്ംൊംചരൺ്്രെഞ്്്.ഓരസ്്്്്
13ന്രാതര്ിഹോനെഅഹദ്്ഹത്്ിന്്്
ആഹോരയ്െിലവഷളാവ്കയായിര്
ന്്്.ഹോംകവ്ാെപ്്്ന്്മരിനയന്്്
ഹോക്്ര്്മാര്്രെനഞ്്ങ്്ിലം്എസ്രി
ബിസവ്ന്്ംരീര്മാെതര്കാരംആശ്ര
തര്ിയിൽ്്കഴിയ്കയായിര്ന്്്.

ഫ ഹദ്ഫാസിലിനെൊയകൊക്്ിമഹഹ
ഷ്ൊരായണന്്ഒര്ക്്്ന്്‘സീയ്

സ്ൺ’എന്്ചിതര്ത്്ിന്്്നത്െയിലര്്എത്്ി.
ശരിക്്്ംതര്ില്്െിപ്്ിക്്്ന്്രീരിയിലാണ്നത്െ
യിലര്്ഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഫഹദിന്്്ആ
രാധകര്്ഏനെതര്രീക്്ഹോനെകാത്്ിരിക്്്
ന്്ചിതര്മാണിത.്ആമഹോൺപത്രംവഴിയാ
ണ്ചിതര്ംെിലീസ്നചയ്്്ന്്ത.്.ഹെക്്്ഓഫ,്മാ
ലിക്എന്്ീചിതര്ങ്്ൾക്്്ഹശഷംഫഹദം്മ
ഹഹഷ്ൊരായണനം്ഒന്്ിക്്്ന്്ചിതര്ംക്
െിയാണിത.്ദരശെരാഹേതദ്്്ന,ഹോഷനമാ
രയ്്എന്്ിവരാണ്മറ്്്തര്ധാെരാരങ്്ൾ.ഒന്്
രമണിക്്്രപദരഘയ്മ്ള്്ഈചിതര്ംപ്ര
ണമായം്ഐഹോണിലാണ്ചിതര്ീകരിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്ചിതര്ത്്ിന്്്രിരക്്ഥ,എഡിറ്്ിങ,്
നവര്്ചവ്ൽസിെിമാനറ്്തര്ഫിഎന്്ിവെിരവ
ഹിച്്ിരിക്്്ന്്തം്സവിധായകന്്മഹഹഷ്ൊ
രായണന്്ആണ.്ഫഹദ്ഫാസിലിന്്്വീട്ഉ
ൾപ്്നെനൊഹക്്ഷൊക്്ി,തക്്ഇല്്ാനരച്ര്
ങ്്ിയഇന്്ഹോര്്നൊഹക്്ഷന്കളില്മായ്
പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയഒര്രരീക്്ണചിതര്മാണ്
‘സീയ്സ്ൺ’.ഫഹദ്ഫാസിൽആണ്െിരമാ
ണം.സംരീരംഹോരിസ്ദ്്ര.ഛായാതര്ഹണം
സബിനഉരളികണ്്ി.

സസ്പെൻസുകൾ
നിറചുു്
സീയുസുൺ
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ഓഹിബയാ:രര്ക്്ില്്നിന്്്മ്ക്്നായിനട
ന്്ീസ്ബകാര്്ട്്ില്്തിരിനച്്ത്്ിയപേ്ിട്്ീഷ്സ്
പ്്ര്്താരംആന്്ഡിമനറയക്്്്ആദയ്പേ്ബദ്്
യജയം.നെബസ്്്്ണ്്ആന്്ഡ്സബതണ്്ഓപ്്
െിനന്്്രണ്്ാംറൗണ്്ില്്മനറബലാകഏഴാം
നമ്്ര്്ജര്്മ്്നിയ്നടഅലകസ്ാണ്്ര്്സവ്ബര
െിനനരരാജയനപ്്ട്ത്്ി,സബ്കാര്്:6-3,3-6,
7-5.2017ന്ബേഷംബലാകറാക്്ിനലആദയ്ര
ത്്ില്ള്്ഒര്താരനത്്മനറബതാല്്പ്്ിക്്്
ന്്ത്ഇതാദയ്ം.
യ്എസ്ഓപ്്െിന്മ്ന്്പ്എതിരാളികള്്ക്്്
മ്ന്്റിയിപ്്്നല്്കിയാണ്മനറസവ്ബരെിനന
നകട്്്നകട്്ിച്്ത.്ആദയ്നസറ്്ില്്മനറയ്നട
ബഷാട്്്കള്നടസെെിധയ്ത്്ിന്മ്ന്്ില്്
സവ്ബരെിന്രിടിച്്്നില്്ക്്ാനായില്്.എന്്ാ
ല്്രണ്്ാംനസറ്്ില്്സവ്ബരവ്അബതനാെയ
ത്്ില്്തിരിച്്ടിച്്്.നിര്്ൊയകമ്ന്്ാം
നസറ്്ില്്മനറത്ടക്്ത്്ില്്സവ്ബരെിനന്്്

സര്്വ്ബപ്േക്്്നെയത്്മ്ന്്ില്്ക്്യറി.എ
ന്്ാല്്നരാര്തിക്്ളിച്്സവ്ബരവ്നാല്ത്ട
ര്്നെയിമ്കള്്ബരാക്്റ്്ിലാക്്ിെിജയത്്ി
ന്അര്കിനലത്്ി.രബക്,്രണ്്ാംസര്്വ്
കളിനലരിഴവ്കള്്സവ്ബരെിനനരിബന്ാ്ട്്
ടിച്്്.സവ്ബരവ്അഞ്്്ഡേിള്്ബഫാള്്ട്്്കള്്
െര്ത്്ിയബതാനടമ്ന്്്നെയിമ്കള്്ത്ട
ര്്ച്്യായിസകക്്ലാക്്ിമനറെിജയംരിടി
നച്്ട്ത്്്.
ലിതവ്ാനിയയ്നടറിച്്ാഡ്നേറാക്്ിസിനന
7-6,6-4ന്ത്രത്്ിബലാകഒന്്ാംനമ്്ര്്
നസര്്േിയയ്നടനനാൊക്ബദ്യാബക്ാ്െിച്്്ം
മ്ബന്്റിയിട്്്ണ്്്.അബതസമയം,ഓസപ്ട്ിയ
യ്നടനഡാമിനിക്നതയിമിനനനസര്്േിയ
ന്്താരംഫിലിപ്്്പക്ബജാെിച്്്അട്്ിമറിച്്്
(6-2,6-1).െനിതകളില്്അബമരിക്്യ്നട
നസറീനെിലയ്ംസ്അട്ത്്റൗണ്്ിബലക്്്ടി
ക്്നറ്്ട്ത്്െരില്്നപ്്ട്ന്്്.

റിബയാഡിജനീബറാ:പേ്സീലിയന്്ഫ്
ടബ്ോള്്ഇതിഹാസംനറാൊള്്ഡീ
ബന്യായക്്്്രരാബെ്വയിനലജയിലില്്നി
ന്്്ംബമാെനം.അഞ്്്മാസബത്ാ്ളമാ
യിരരാബെ്വയില്്ക്ട്ങ്്ിക്്ിടക്്്ന്്
താരത്്ിന്നാട്്ിബലക്്്മടങ്്ാന്്ബകാട
തിഅന്മതിനല്്കി.െയ്ാജരാസബ്രാ
ര്്ട്്്മായിരരാനെ്വയില്്എത്്ിനയന്്്ക
നണ്്ത്്ിയതിനനത്ടര്്ന്്്മാര്്ച്്്ആറി
നാണ്നറാൊള്്ഡീബന്യാനയയം്സ
ബഹാദരന്്ബറാേര്്ബട്ാ്ഡിഅസ്്ിസം്ര
രാനെ്വയില്്രിടിയിലായത.്
സംഭെത്്ില്്അറസ്്്്്നെയ്്നപ്്ട്്നറാ

ൊള്്ഡീബന്യാനയത്ടക്്ത്്ില്്ജയി
ലിലായിര്ന്്്രാര്്പ്്ിപ്്ിച്്ിര്ന്്ത.്ഒര്
മാസനത്്ജയല്്ൊസത്്ിന്ബേഷം
ബഹാട്്ലില്്നിയപന്്്െങ്്ബളാനടകഴി
യാന്്അന്മതിനല്്ക്കയായിര്ന്്്.
90,000ബഡാളര്്രിഴയടച്്ാണ്ഇബപ്ാ്ള്്
നാട്്ിബലക്്്മടങ്്്ന്്ത.്1,10,000ബഡാളര്്
സബഹാദരനം്രിഴയായിഅടബക്്ണ്്ിെ
രം്.പേ്സീല്്ബകാടതി2015ല്്നറാൊ
ള്്ഡീബന്യായ്നടരാസബ്രാര്്ട്്്തടഞ്്്
നെച്്ിര്ന്്്.ഇബതത്ടര്്ന്്ാണ്െയ്ാജ
രാസബ്രാര്്ട്്്മായിതാരംഒര്രരിരാടി
യില്്രനക്്ട്ക്്ാന്്രരാബെ്വയില്്എ
ത്്ിയത.്
നറാൊള്്ഡീബന്യായക്്്്ബലാകനത്്

ഏത്രാജയ്ബത്്ക്്്ബെെനമക്്ിലം്ബരാ

കാന്്ഇബപ്ാ്ള്്അന്മതിയ്നണ്്ന്്്ം
എന്്ാല്്സ്്ിരംെിലാസംമാറ്്്കയാ
നെക്്ില്്അറിയിക്്െനമന്്്ംബകാട
തിനിര്്ബദ്്േിച്്്.നറാൊള്്ഡീബന്യാെയ്ാ
ജരാസ്ബോര്്ട്്്െിഷയത്്ില്്ഗ്ഢാ
ബലാെനനടത്്ിയതായികര്ത്ന്്ിനല്്
ന്്്ംബകാടതിെയ്ക്്മാക്്ി.നറാൊഡീ
ബന്യായ്നടസബഹാദരന്്ഡിഅസീസ്

നമാബററപേ്സീലില്്ബകാടതിക്്്മ്ന്്രാ
നകഓബരാനാല്മാസംക്ട്ബമ്ാ്ഴം്
റിബപ്ാ്ര്്ട്്്നെയ്്െം.എക്്ാലബത്്യം്
മികച്്ഫ്ടബ്ോള്്താരങ്്ളിനലാരാളാ
യാണ്നറാൊള്്ഡീബന്യാെിലയിര്ത്്
നപ്്ട്ന്്ത.്2002ല്്പേ്സീല്്ബലാകകപ്്്
ബനടിയബപ്ാ്ള്്നിര്്ൊയകരങ്്്െഹിച്്
താരം2005ല്്ോലണ്്ഡിഓര്്അൊ

ര്്ഡം്സവ്ന്്മാക്്ിയിര്ന്്്.ോഴസ്
ബലാെ,എസിമിലാന്്,രിഎസജ്ിത്ട
ങ്്ിയക്്ബ്്്കള്്ക്്്ബെണ്്ിയം്കളിച്്്.
കളിക്്ളത്്ിന്പ്റത്്്അച്്ടക്്മില്്ാ
ത്്ജീെിതത്്ിനന്്്ബരരില്്രലബപ്ാ്ഴം്
രഴിബകട്്ിട്്്ള്്നറാൊള്്ഡീബന്യായക്്്്
പേ്സീലിബലക്്്ള്്മടക്്ംഏനറആേവ്ാ
സകരമാണ.്

റൊണാൾഡീനയ്ോ
ജയിൽനോചിതയായി

സവ്ശരവിഗനതകർത്്്
മഗെതിരിഗച്ത്്്ി

നയ്്ഡല്്ഹി:ഇന്്്യനപര്ീമിയരലീ
ഗ്13-ാംസീസെിന്ള്്ഉബത്്
ജകമര്ന്്്രരിബോധനാര
ദ്്തിയില്്അന്്ിമതീര്മാ
നനമട്ത്്്ബദേീയഉബത്്ജ
കെിര്ദ്്ഏജന്്സി(നാ
ഡ).യ.്എ.ഇയില്്നസപറ്്്ം
േര്്19-ന്ആരംഭിക്്്ന്്ട്
ര്്െനമന്്്ിന്ള്്നടരടിപക്മ
ങ്്ള്്തയാറാക്്ികഴിഞ്്തായി
നാഡഅറിയിച്്്.ഇത്പര്കാരംഉ
ബത്്ജകെിര്ദ്്പര്െര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്ായി
യ്എഇയില്്അഞ്്്ബഡാപ്്്കണ്്ബപ്ടാള്്
നസന്്്റ്കള്്(ഡിസിഎസ)്നാഡഒര്
ക്്്ം.ഓബരാഡിസിഎസ്കള്്െീതംമത്്

രബെദികളായദ്ോയ,്ഷാര്്ജ,അബ്ദാ
േിഎന്്ിെിടങ്്ളിലം്മറ്്്രണ്്്ബകപദ്്്
ങ്്ള്്രരിേീലനബെദികളായദ്ോയ്
ഐസിസിഅക്്ാഡമിയിലം്അബ്
ദാേിയിനലസയ്്ിദ്പക്ിക്്റ്്്ബസ്്്്ഡിയ
ത്്ില്മാണ്ഒര്ക്്്ക.
രരിബോധനകള്്മത്്രബെദികളി

ല്്നെച്്്മാപത്ംമതിനയന്്്ബഡാപ്്്ക
ണ്്ബപ്ടാള്്ഓഫീസര്്മാര്്ക്്്(ഡിസിഒ)നി

ര്്ബദേംനല്്കിയിട്്്നണ്്ന്്്നാഡഡയറ
കറ്്്ര്്നെിന്്അെര്്ൊള്്രറഞ്്്.മറ്്്രരി

ബോധനകള്്രരിേീലനബെദികളിനലബകപദ്്്ങ്്ളില്്
നടത്്്ം.ട്ര്്െനമന്്്ിനിനടതാരങ്്ള്നട50സാമ്്ി
ള്കള്്ബേഖരിച്്്രരിബോധനനടത്്്ം.യ്റിന്്സാ
മ്്ിള്്ക്ടാനതആെേയ്നമക്്ില്്രക്്സാമ്്ിള്ക

ളം്ബേഖരിക്്്ം.രാജയ്ാന്്രതാരങ്്നളക്ടാനതെി
രാട്ബകാഹ്ലി,എം.എസ്ബധാനി,ബരാഹിത്േര്്മഎ
ന്്ിെരടക്്മ്ള്്ഇന്്്യന്്താരങ്്നളയം്രരിബോധ
നയക്്്്െിബധയരാക്്ാന്്നാഡയക്്്്അന്മതിയ്
ണ്്്.ട്ര്്െനമന്്്ിനായിഅഞ്്്ബരരടങ്്ിയമ്ന്്്
സംേങ്്ള്്നസപറ്്്ംേര്്ആദയ്ൊരംയ്എഇയിബല
ക്്്തിരിക്്്ം.യ്എഇയിബലക്്്പ്റനപ്്ടം്മ്മ്്്ം
എത്്ിയബേഷവം്സംേത്്ിനലമ്ഴ്െന്്ആള്ക
നളയം്ബകാെിഡ്രരിബോധനയക്്്്െിബധയരാ
ക്്്ം.കഴിഞ്്12സീസണ്കളിലായിഐ.രി.എല്്ി
ല്്താരങ്്ള്നടസാമ്്ിള്്ബേഖരെവം്രരിബോധ
നയം്നടത്്ിയിര്ന്്ത്സവ്ീഡനന്്്ഇന്്്ര്്നാഷെ
ല്്ബഡാപ്്്നടസ്്്്്ആനഡ്മാനനജന്മന്്്്(ഐഡിടി
എം)ആയിര്ന്്്.2019മ്ന്്ാംരാദംമ്തലാണ്േി
സിസിഐനാഡയ്നടരരിധിയില്്െന്്ത.്

ഐപിഎൽ:നാഡയണ്്്്സക്്്ിക്്്ക
നൊളംബോ:മ്ന്്പേ്ീലക്്ന്്
നടസ്്്്്ഓപ്്െറായതരംെര
രെെിതാനപക്ിക്്റ്്ിനന്്്എ
ല്്ാബഫാര്്മാറ്്ില്്നിന്്്ംെി
രമിച്്്.32നടസ്്്്്കളില്്നി
ന്്്1792റണ്്സാണ്രരെ
െിതാനബനടിയിട്്്ള്്ത.്
2009ല്്രാക്്ിസ്്ാനിനലമ
റക്്ാനാപെ്ഹിക്്്ന്്ട്റില്്
അംെമായിര്ന്്താരംകറാ
ച്്ിയില്്തനന്്്നടസ്്്്്അര
ബങ്്റ്്ംനടത്്ിയിര്ന്്്.

രിന്്ീട്ലാബഹാറില്്ടീം
േസ്ആപക്മിക്്നപ്്ട്്ബപ്ാ്ള്്
രര്ബക്്റ്്താരങ്്ളില്്ഒരാ

ളായിര്ന്്്രരെെിതാന.
രിന്്ീട്ഇന്്്യയന്ക്്തിനര
2010ല്്ത്ടനരേതകങ്്ള്്
ബനടിയതാരം2012ല്്നയ്്
സിലാണ്്ിലാണ്അെസാന
നടസ്്്്്കളിച്്ത.്അന്്ാരാ
പട്്്തലത്്ില്്അധികംപര്
ഭാെംഉണ്്ാക്്ിയിനല്്ക്്ിലം്
ഫസ്്്്്ക്്ാസ്്്പക്ിക്്റ്്ില്്
15000ത്്ിബനാടട്ത്്്റ
ണ്്സം്40േതകങ്്ളം്
ബനടിതനന്്്സ്്ാനംക്തയ്
മായിബരഖനപ്്ട്ത്്ിയാണ്
തരംെരരെെിതാനമട
ങ്്്ന്്ത.്

ശശ്ീലങ്്നതാരംതരംഗപരണവിതാനവിരമിച്്്

ക്ട്്ിപക്ിക്്റ്്ിനനനിയപന്്്ിക്്്
ന്്ത്ഓളറൗണ്്രമാരതനന്്

യാണ.്സബ്ോടനാത്്കമായോറ്്ി
ങ്്ില്നടയം്നിരൊയകെിക്്റ്്്ബന
ട്്ങ്്ളില്നടയം്ഏത്നിമിഷവം്മ
ത്്രതങ്്ളക്്്അന്ക്ലമാക്്ാന
മിട്ക്്്ള്്ഒര്രിടിഓളറൗണ്്രമാര
ഇക്്്റിയം്ദ്ോയിയിലഎത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.എട്്്പഫ്ാസഞ്്സികളിലം്ക്
ട്തലരെംമ്ടക്്ിൊങ്്ിക്്്ട്്ിയ
തം്ഓളറൗണ്്രമാനരതനന്്യാണ.്
ഏഴ്ഓളറൗണ്്രമാര്മായിരട്്ികയി
ലമ്ന്്ിലനിലക്്്ന്്ത്സണസറ
സഴസ്്സഹദരോദ്തനന്്യാണ.്

മം്ബൈഇന്്്േന്്സ്
കിബരാണ്്നരാള്്ാര്്ഡ,്നതാ
ന്്കവ്ാള്്ട്്ര്്സനല്്,നഷ
ര്്നഫയന്്്റ്തര്്ബഫാര്്ട്്്
എന്്ീെിബദേഓളറൗ
ണ്്രമാരനക്്പ്്ംപക്്
നാല്്രാണ്്്യ,ഹാ
ര്്ദിക്രാണ്്്യ,പര്ി
ന്്സ്േല്്െന്്്റായ്
എന്്ിെരാണ്ഓള
റൗണ്്രമാര.നഡത്്്
ഓെറ്കല്്അതിബെെം
റണ്്നസട്ക്്ാന്്കഴിയ്ന്്
ഓസീസ്താരംനതാന്്ക്ള്്ട്്ര്്
സനലിനനഈസീസെിലാണ്അെ
ര്്ടീമിനലത്്ിച്്ത.്നരാള്്ാര്്ഡിനനാ
പ്്ംെമ്്നടിക്്്ബേഷിയ്ള്്മം്സേ
താരമാണ്അബദ്്ഹം.ഇന്്്യന്്താരങ്്
ളിബലക്്്െന്്ാല്്മം്സേയ്നടത്
റ്പ്്്െീട്്്കളാണ്രാണ്്്യപേ്ബദഴസ്.്

റചബന്്സ്പ്്ര്്കിങസ്്
െിനഡീസ്സ്പ്്രതാരഡവ്യന്്്

പേ്ാബൊ,സാംകനറന്്,മിനച്്ല്്സാ
ന്്്്നര്്എന്്ിെരനക്്പ്്ംഇന്്്യനതാ
രങ്്ളായരെീപദ്്്ജബഡജ,ബകദാര്്ജാദ
വ,്സ്ബരഷ്നറയന്എന്്ീഓളറൗണ്്
രമരാണ്ഈസീസെിലം്മഞ്്ക്്്
പ്്ായത്്ിലഇറങ്്്ന്്ത.്ഇംഗ്്ീഷ്ഓ
ള്്റൗണ്്ര്്സാംകനറന്്ഈസീസെി

ലാണ്സിഎസന്കയിനലത്്ിയത.്െി
ബദേികളില്്പേ്ാബൊയം്കനറന്മാ
വം്സിഎസന്കയ്നടത്റ്പ്്്െീട്്്ക
ള്്.ഇന്്്യന്്താരങ്്ളില്്സ്ബരഷ്നറ
യന്യം്രെീപദ്്്ജബഡജയ്മാണ്കഴി
ഞ്്സീസണ്കളിനലല്്ാംതനന്്നെ
സന്്യക്്്്െിജയനൊര്ക്്്ന്്തില
നിരൊയകമായത.്

കിങസ്്ഇേേന്്േഞ്്ാബ്
നജയിംസ്നീഷാം,നഗ്്ന്്മാകന്സ്വ

ല്്,പക്ിസ്ബജാര്്ഡന്്എന്്ീെിബദേ
താരങ്്ളനക്്പ്്ംദീരക്ഹ്ഡ,നക
ൌതം,ഹര്്പേ്ീത്പേ്ാര്്എന്്ിെരം്
ഓളറൗണ്്രമാര്നടരട്്ികയില്ണ്്്.ക
ന്്ിഐരിഎല്്കിരീടംലക്്്യമിട്്ാണ്

നകഎല്്രാഹ്ലിനന്്്കിങസ്്ഇ
ലെന്്രഞ്്ാബ്അക്്ത്്ട്്ി
ലിറങ്്്ക.ഇതിന്ള്്ആ
ദയ്രടിയായാണ്10.75
ബകാടിക്്്ഓസബ്പ്ടലിയ
ന്്സ്പ്്ര്്ഓള്്റൗണ്്ര്്
നഗ്്ന്്മാക്സ്നെല്്ിനന
ടീമിനലത്്ിച്്ത.്എന്്ാ
ലഇന്്്യന്്ഓള്്റൗണ്്
ര്്മാര്്മ്ന്്്ബരരം്ബദേീ
യടീമിനായിഇത്െനരഅര

ബങ്്റിയിട്്ില്്ാത്്െരാണ.്

നോല്്ക്്ത്്ബയറ്്്ബെനഡഴസ്്
സ്പ്്രതാരംആനദ്്റസ്്ല്്,സ്നി

ല്്നനരയന്്്,പക്ിസ്പെ്ീന്്എന്്ീെി
ബദേികളനക്്പ്്ംനിതീഷ്റാനെമാ
പത്മാണ്സവ്ബദേത്്്നിന്്്
ള്്ത.്സീസെിലഏറ്്
വം്ക്റച്്്ഓള്്റൗ
ണ്്ര്്മാര്ള്്ടീം
ബൊല്്ക്്ത്്
സനറ്്്സറബഡ
ഴസ്ാണ.്മ്ന്്്
െിബദേികളം്ഒ
ര്ഇന്്്യന്്താ
രവ്മടക്്ംനാ
ല്ബരര്്മാപത്ബമ
നകനകആര്്നിരയി

ല്ള്്്.ഇെരില്്െിന്്ഡീസ്ബജാടിക
ളായറസ്്ലം്നനരയന്ം്നകനകആ
റിനന്്്മാച്്്െിന്്ര്്മാരാണ.്ഏകഇ
ന്്്യന്്സാന്്ിധയ്മായനിതീഷ്റാെ
യക്്്്െലിയബറാളായിരിക്്്ംഈസീ
സെില്ണ്്ാവ്ക.

നൊയല്്ചാേനഞ്്ഴസ്്ൈാംഗ്്്ര്്
പക്ിസ്ബമാറിസ,്ഇസ്ര്ഉദാ

ന,ബമായിന്്അലിഎന്്ിെ
രനക്്പ്്ംഇന്്്യനയ്െ
താരങ്്ളായേിെംദ്
നേ,രെന്്ബനെി,ൊ
ഷിങട്ണ്്സ്ദ്്ര്്എ
ന്്ിെരാണ്ഓളറൗ
ണ്്രമാര്നടരട്്ികയി
ല്ള്്ത.്എന്്്ംഎന്്്
രസടനരമാര്നടബോളി
ല്ള്്ബറായല്്ോംഗ്്്ര്്
കന്്ിഐരിഎല്്കിരീടം
ലക്്്യമിട്്ാണ്ഇത്്െെദ്ോ
യിലഎത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഈസീ
സെിന്മ്ബന്ാ്ടിയായ്ള്്ബലലത്്ി
ല്്എല്്ാെനരയം്നെട്്ിച്്്നകാണ്്ാ
ണ്ദക്്ിൊപഫ്ിക്്ന്്ഓള്്റൗണ്്ര്്
പക്ിസ്ബമാറിസിനനഅെര്്ൊങ്്ിയ
ത.്ഇന്്്യന്്താരങ്്ളായേിെംദ്
നേ,ൊഷിങട്ണ്്സ്ദ്്ര്്എന്്ിെര
ക്്ാകം്ക്ട്തലസാധയ്ത.

ഡല്്ഹികേ്ാപ്്ിറ്്ല്്സ്
പക്ിസ്ബൊകസ്,്കീബമാബരാള്്,മാ

ര്്ക്്സ്ബസ്്്്ായെ്ിസ്എന്്ിെരനക്്
പ്്ംഅക്്ര്്രബട്്ല്്,ഹര്്ഷല്്രബട്്ല്്,
ലളിത്യാദവ്എന്്ീയ്െതാരങ്്ളാ
ണ്ഇന്്്യനനിരയിലനിന്്്ള്്
ത.്ഐരിഎല്്ില്്അപത്മികച്്
നറബക്ാ്ഡനല്്ക്്ിലം്ഇംഗ്്ീഷ്
താരംപക്ിസ്ബൊകസ്ിനനഡ
ല്്ഹിപ്ത്തായിടീമിബലക്്്
നകാണ്്്െന്്ത്ടീമിനന്്്േട
നനയതനന്്മാറ്്ിബയക്്്ം.ഓ
സബ്പ്ടലിയയ്നടമാര്്ക്്സ്
ബസ്്്്ായെ്ിസം്ഈസീസെില്്

ഡല്്ഹിലിനയത്്ിയതാരമാണ.്

ഇന്്്യന്്താരങ്്ളിബലക്്്െരികയാ
നെക്്ില്്അക്്ര്്രബട്്ലം്ആഭയ്ന്്ര
പക്ിക്്റ്്ില്്മികച്്നറബക്ാ്ഡ്ള്്ഹ
ര്്ഷല്്രബട്്ല്മാണ്ഡല്്ഹിയ്നടപര്
ധാനപര്തീക്്കള്്.

രാജസ്്ാന്്നൊയല്്സ്
ഇംഗ്്ീഷ്ഓളറൗണ്്രനേന്്ബസ്്്്ാ
കസ്ിനനക്ടാനതറിയാന്്രരാഗ,്

മഹിരാല്്നലാംബറാര്്,ഷഷാ
ക്്്സിങ,്രാഹ്ല്്നടൊട്്ി
യഎന്്ീയ്െതാരങ്്ളാ
ണ്ടീമില്ള്്ത.്ഓള്്റൗ
ണ്്ര്്മാനരന്്നിരയില്്
അെര്്ക്്്ആപേ്യിക്്ാ
വ്ന്്ക്ട്തല്്താര
ങ്്ളില്്.ഇംഗ്്ണ്്്ഓ
ള്്റൗണ്്ര്്നേന്്ബസ്്്്ാ
കസ്ാണ്അെര്നടത്റ്

പ്്്െീട്്്.എന്്ാല്്ബസ്്്്ാകസ്ി
ന്മികനച്ാ്ര്ോക്്പ്്ിനല്്ന്്ത്

രാജസ്്ാനന്്്പര്ധാനെീക്്്നനസാ
ണ.്

സണ്്ബെനസഴസ്്ബഹദരാൈാദ്
മ്ഹമ്്ദ്നേി,മിനച്്ല്്മാര്്ഷ,്ഫാ

േിയന്്അനലന്്എന്്ീെിബദേതാര
ങ്്ളനക്്പ്്ംെിജയ്േക്്ര്്,അഭിബഷ
ക്േര്്മ,അബ്്്ള്്സമദ,്സദ്്ീപ്േെ
നകഉളനപ്്നടഏഴ്ഓള്്റൗണ്്ര്്മാ
നരക്ത്്ിനിറച്്ാ
ണ്മ്ന്്ൊം
രയ്ന്്മാരാ
യബഡെി
ഡ്ൊ
ര്്െറ്
നടസ
ണ്്സറ
ബസഴസ്്
സഹദരാ
ോദ്കള
ത്്ിലിറങ്്്ക.
ഓസബ്പ്ടലിയയ്നട
മിനച്്ല്്മാര്്ഷ്ഈസീസെിലാണ്
സഹദരാോദ്ടീമിനനാപ്്ംബെര്്ന്്ത.്

കളംവാഴാൻഓൾറൗണ്്ർമാർ

ഗെയ്ലിഗ്്്ഗൊവിഡ്പരിശോധനാഫലംഗനെറ്്ീവ്

ലണ്്ന:ജര്്മ്്ന്്യ്െതാരംകായ്ഹബെര്്ടസ്ി
നനഉടന്്നെല്്സിസവ്ന്്മാക്്്ം.ഹബെര്്ടസ്ി
നനസവ്ന്്മാക്്ാനായിനെല്്സി100മിലയ്ണ്്
നല്്കാന്്തയാറായിരിക്്്കആണ.്േബയര്്
നലെര്്ക്സണ്80മിലയ്ണം്ഒപ്്ം20മിലയ്ണ്്
ബോെസം്ഉള്്ഓഫറാണ്നെല്്സിഇന്്നല
സമര്്പ്്ിച്്ത.്ജര്്മ്്ന്്ക്്ബ്ഈഓഫര്്സവ്ീകരി
ക്്്ംഎന്്്പര്മ്ഖപട്ാന്്സഫ്ര്്അനലിസ്്്്്ആയ
ഫാപേ്ിസിബയാനറാമാബനാഅറിയിച്്്.
ഹബെര്്ടസ്ം്നെല്്സിയ്മായിബനരനത്്ത
നന്്കരാര്്ധാരെയില്്എത്്ിയിര്ന്്്.പട്ാ
ന്്സഫ്ര്്ത്കയില്്ക്നടധാരെയായബതാനട
ഒര്സ്പ്്ര്്സസനിങ്ക്നടനെല്്സിപ്
ര്്ത്്ിയാക്്്ംഎന്്്ഉറപ്്ായി.ഇതിനകംതനന്്
സിനയെിനനയം്നെര്്െനറയം്സവ്ന്്മാക്്ിയ
നെല്്സിയ്നടഅറ്്ാക്്്യ്ബറാപ്്ിനലതനന്്ഏ
റ്്വം്മികച്്അറ്്ാക്്ായിഇബതാനടമാറം്.
തനന്്്ക്്ോയേയര്്നലെര്്ക്സണ്കഴി
ഞ്്മാസംഹബെര്്ടസ്്പട്ാന്്സഫ്ര്്റികവ്സ്്്്്ന
ല്്കിയിര്ന്്്.ടിനമാനെര്്െറിനന്്്സാന്്ിധയ്
മാണ്ഹബെര്്ടസ്ിനനനെല്്സിയിബലക്്്അട്
പ്്ിച്്ത.്20കാരനായതാരംേബയര്്നലെര്്ക്സ
ന്ബെണ്്ികാഴെ്നെച്്മികച്്പര്കടനങ്്ള്്താ
രത്്ിനനയ്ബറാരയ്ന്്െമ്്ന്്ാര്നടപേ്ദ്്യില്്
എത്്ിച്്ിര്ന്്്.നലെര്്ക്സനന്്്അക്്ാദമിയി
ല്നടതനന്്െളര്്ന്്്െന്്താരമാണ്ഹബെ
ര്്ടസ്.്അറ്്ാക്്ിംഗ്മിഡഫ്ീല്്ഡറായം്െിങ്്റാ
യം്കളിക്്്ന്്താരംഇതിനകംതനന്്ജര്്മ്്
ന്്ബദേീയടീമിനായികളിച്്ിട്്്ണ്്്.

ട്റിന:ഇറ്്ാലിയന്്യ്െ
സസ്പ്ടക്്ര്്ബമായിനസകീന്്
എെര്്ട്്ണ്്െിടാന്്സാധയ്ത.
തിരിനകതനന്്്രഴയക്്ോയ
യ്െന്്്സിബലക്്്ബരാകാന്്
ആണ്കീന്്പേ്മിക്്്ന്്ത.്എ
െര്്ട്്െില്്െന്്ത്കയക്്്്എ
ത്്ിയതാരത്്ിന്പര്ീമിയര്്ലീ
െില്്ഇത്െനരതിളങ്്ാന്്
ആയിട്്ില്്.ഇംഗ്്ണ്്്െിട്്്ഇറ്്ലി
യിബലക്്്മടങ്്ിയാല്്ബഫാം
തിരിനകലഭിക്്്ംഎന്്്താരം
കര്ത്ന്്്.രിര്്ബലാരരിേീല
കനായിഎത്്ിയബതാനടകീ
നിനനതിരിനകഎത്്ിക്്ാന്
ള്്പേ്മംത്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.ബലാ
ണ്്അടിസ്്ാനത്്ിലാകം്കീ
ന്്ആദയ്തിരിനകഎത്്്ക.
ബലാണ്്കഴിഞ്്ാല്്20മി

ലയ്ണ്താരനത്്സവ്ന്്മാക്്ാ
നം്ബറാമഒര്ക്്മാണ.്30മി
ലയ്ബൊളംഉള്്കരാറിലായി
ര്ന്്്എെര്്ട്്ണ്്കീനിനനയ്
െന്്്സില്്നിന്്്കഴിഞ്്സീ
സെില്്സവ്ന്്മാക്്ിയത.്യ്
െന്്്സിനായിഅരബങ്്റ്്സീ
സെില്്കീന്്തകര്്പ്്ന്്പര്ക
ടനംകാഴെ്നെച്്ിര്ന്്്.യ്െ
ന്്്സ്െിട്്ബതാനടതാരത്്ിനന്്്
പര്കടനങ്്ള്്മങ്്ി.ഇംഗ്്ീഷ്
പര്ീമിയര്്ലീെിനലഫിസിക്്ല്്
ടാക്്ികസ്്കള്്ആണ്കീനിന്
പര്ശന്മാക്ന്്ത.്

അബ്ദേി:ഇന്്്യന്്പര്ീമിയര്്ലീെിനന്്്13ാം
സീസണ്്യ്എഇയില്്നസപറ്്്ംേര്്19ന്ആരം
ഭിക്്ാനിരിനക്്പ്തിയേൗളിങ്രരിേീലക
നനനിയമിച്്്ഡല്്ഹികയ്ാരിറ്്ല്്സ.്മ്ന്്ഓസീ
സ്ബരസര്്റയാന്്ഹാരിസാണ്പ്തിയസീസ

െില്്ഡല്്ഹിക്്്േൗളിങ്ത
പന്്്ബമാത്ക.മ്ന്്േൗളിങ്ര
രിേീലകന്്നജയിംസ്ബഹാ
പസ്്െയ്ക്്ിരരമായകാരെ
ങ്്നളത്്്ടര്്ന്്്ഈസീസ
െിനലഐരിഎല്്ില്്നിന്്്
െിട്്്നിന്്ബതാനടയാണ്റയാ
ന്്ഹാരിസിനനതല്്സ്്ാന
ബത്്നക്്ത്്ിച്്ത.്ഓസബ്പ്ടലി
യക്്്ബെണ്്ിമ്ന്്്ബഫാര്്മാറ്്ി
ലം്കളിച്്ിട്്്ള്്റയാന്്ഐരി
എല്്ില്്കളിച്്്ംരരിെയസമ്്
ന്്നാണ.്"ഐരിഎല്്ിബലക്്്
തിരിച്്്െരാന്്സാധിച്്തില്്
ഏനറസബന്ാ്ഷൊനാണ.്
പഫ്ാസഞ്്സിക്്്ഐരിഎല്്
ബനടിനക്ാ്ട്ക്്്ൊന്ള്്െലി
നയാര്അെസരമാണ്ലഭിച്്ി

രിക്്്ന്്ത.്മികച്്േൗളര്്മാര്ള്്ടീമാണ്ഡ
ല്്ഹികയ്ാരിറ്്ല്്സ.്അെബരാനടാപ്്ംപര്െര്്ത്്ി
ക്്ാന്്കാത്്ിരിക്്ാനാവ്ന്്ില്്'-റയാന്്ഹാരി
സ്രറഞ്്്.ഇത്്െെയം്മികച്്ബര
സ്നിരയ്മായാണ്ഡല്്ഹിയ്നടെര
വ.്ദക്്ിൊപഫ്ിക്്ന്്ബരസര്്കെി
ബസാറോദയക്്്്ംആന്്്ിച്്്ബനാര്്നജ
യക്്്്നമാപ്്ംഇന്്്യയ്നടഇഷാന്്്േ
ര്്മ,ഹര്്ഷല്്രബട്്ല്്,നെസ്്്്്ഇന്്ഡീസിനന്്്കീ
ബമാബരാള്്എന്്ിെരാണ്ബരസന്ിരയില്ള്്ത.്
അമിത്മിപേ്,ലാമിച്്ാനന,അകസ്ര്്രബട്്ല്്,ആര്്
അേവ്ിന്്എന്്ിെരാണ്പര്ധാനസര്ിന്്ര്്മാര്്.

മാപഡ്ിഡ:്റയല്്മാപഡ്ിഡിനന്്്
യ്െതാരംപേ്ാഹിംഡിയസി
നനഎസിമിലാന്്സവ്ന്്മാ
ക്്ിബയക്്്ം.പേ്ാഹിമിനായി
ഓഫര്്സമര്്പ്്ിച്്ിരിക്്്കയാ
ണ്മിലാന്്ഇബപ്ാ്ള്്.21കാര
നായതാരനത്്ആദയ്ംബലാ
െടിസ്്ാനത്്ില്്ആണ്എ
സിമിലാന്്സവ്ന്്മാക്്ാന്്
ബനാക്്്ന്്ത.്ഒര്െര്്ഷനത്്
ബലാെിന്ബേഷംറയല്്മാ
പഡ്ിഡില്്നിന്്്സ്്ിരകരാറി
ല്്പേ്ാഹിമിനനസവ്ന്്മാക്്ാ
നം്മിലാന്്ഉബദ്്േിക്്്ന്്്ണ്്്.
രണ്്്സീസണ്്മ്മ്്്മാഞ്്

സ്്്്ര്്സിറ്്ിയില്്നിന്്ായിര്
ന്്്പേ്ാഹിംറയല്്മാപഡ്ിഡി
ല്്എത്്ിയ.സിദാനന്്്കീഴില്്
യ്െതാരത്്ിന്അധികംഅ
െസരംലഭിച്്ിട്്ില്്.സര്ാനിഷ്
ക്്ോയമലാെയ്നടഅക്്ാ
ഡമിയില്നടെളന്്്െന്്താ
രമാണ്പേ്ാഹിം.ഇതിനകംത
നന്്സര്ാനിഷ്അണ്്ര്്19,
അണ്്ര്്21ടീമ്കളില്്കളിച്്്
കഴിവ്നതളിയിച്്ിട്്്ണ്്്.

കായ്ഹലവർടസ്്
സെൽസിയിലലക്്്

റയാനഹാരിസ്
സഡൽഹിബൗളിങ്്്പരിശീലകന

ലമായിസസകീന്്
യ്വന്്്സിലലക്്്
മടങ്്ാന്്സാധയ്ത

ഡിയസ്
എസി
മിലാനിലല്്ക്്്

കിങസ്ട്ൗണ്്:സപ്ര്ിന്്്്ഇതിഹാസംഉ
സസന്്ബോള്്ട്്ിനന്്്ജന്്ദിനാബോത്്ി
ല്്രനക്്ട്ത്്നെസ്്്്്ഇന്്ഡീസ്നെടിനക്്
ട്്്ോറ്്്സമ്ാന്്പക്ിസ്നെയ്ലിനന്്്നൊെി

ഡ്രരിബോധനാഫലംപ്റ
ത്്്.അരാധകര്്ക്്്ആേവ്ാ
സംനല്്കിനെയ്ലിനന്്്രരി
ബോധനാഫലംനനെറ്്ീൊ

ണ.്ബനരനത്്ഉസസന്്ബോള്്ട്്ിനന്്്ര
രിബോധനാഫലംബരാസിറ്്ീൊനെന്്്െയ്
ക്്മായബതാനടയാണ്ജന്്ദിനാബോഷര
രിരാടിയില്്രനക്്ട്ത്്നെയ്ലിനന്്്ബരാ

െനത്്സംേന്്ിച്്്ആേക്്ഉയര്്ന്്ത.്ഇ
ന്്ാല്്രരിബോധനാഫലംനനെറ്്ീൊ
നെന്്്നെയല്്തനന്്സാമ്ഹയ്മാധയ്മങ്്
ളില്നടഅറിയിക്്്കയായിര്ന്്്.
ഇനിെീട്്ിലിരിക്്ാന്്ബരാവ്കയാ

നെന്്്ംയാപത്നെയ്്ാന്്ഇനല്്ന്്്ംഅ
ബദ്്ഹംക്റിച്്്.ഐരിഎല്്ില്്കിങസ്്ഇ
ലെന്്രഞ്്ാേിനന്്്നിരൊയകതാരമാ
ണ്നെയല്.ടീംഇതിബനാടകംട്ര്്െനമന്്്ി
നായിയ്എഇയില്്എത്്ിക്്ഴിഞ്്്.ഈ
സാഹെരയ്ത്്ിലാണ്നെയ്ലിനന്്്ബകാെി
ഡ്സംേന്്ിച്്ആേക്്രരന്്ത.്ആദയ്ര

രിബോധനാഫലംനനെറ്്ീൊനയക്്ിലം്ര
ണ്്ാമനത്്നടസ്്്്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിബകാെി
ഡ്ഇനല്്ന്്്സ്്ിരീകരിച്്ാല്്മാപത്നമഅ
ബദ്്ഹത്്ിന്യ്എഇയിബലക്്്യാപത്നെ
യ്്ാന്്സാധിക്്്.ഐരിഎല്്ില്്കളിക്്്
ന്്തിനായിഇത്്െെനത്്കരീേിയന്്
പര്ീമിയര്്ലീഗ്െനരനെയല്്ഒഴിൊക്്ിയി
ര്ന്്്.40കാരനായനെയല്്ഈെര്്ഷംജ
ന്െരിക്്്ബേഷംപക്ിക്്റ്്്കളിച്്ിട്്ില്്.ര
ണ്്ാമനത്്ബകാെിഡ്ഫലവം്നനെറ്്ീൊ
യാല്്അധികംസെകാനതനെയല്്ടീമി
നനാപ്്ംബെര്നമന്്ാണ്െിെരം.

റൊണാള്്ഡീനയ്ോയക്്്്
നോകറത്്ഏത്രാജേ്നത്്ക്്്

നേണറെങ്്ിലം്നോകാന്്
ഇനപ്ാ്ള്്അന്െതിയ്റട്്ന്്്ം

എന്്ാല്്സ്്ിരംേിോസം
ൊറ്്്കയാറണങ്്ില്്
അെിയിക്്ണറെന്്്ം
നകാടതിയിര്്നദ്്ശിച്്്.

റൊണാള്്ഡീനയ്ോേേ്ാജ
ോസന്ോരട്്്േിഷയത്്ില്്

ഗ്ഢാനോചയയടത്്ിയതായി
കര്ത്ന്്ിറല്്ന്്്ംനകാടതി

േേ്ക്്ൊക്്ി.
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വിനിമയനിരകു്ു

SENSEX:38,843.88(+44.80)
NIFTY: 11,472.25(+5.80)

ഡോളര്് 74.27
യ്ഡോ 87.79
പൗണ്്് 97.34
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.66
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.27
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.30
കഡേേിയന്് 56.27
ബഹേിന്്ദിോര്് 197.12
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 242.51
ഒമാേിേിയാല്് 192.65
സൗദിേിയാല്് 19.79
യ്എഇദിര്്ഹം 20.20
ഖത്്ര്് 20.19

സവ്ർണം
38,240

തവളിതചുുണുു:മിലുുിങു 17,000
തവളിതചുുണുു 15,600
തകാതപു 10,455-11,100
പിണുുാകു്ുഎകസുത്പലുുർുു 2400
പിണുുാകു്ുഡറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുഗാർുുൈിളുുഡു31,900
പുതിയകുരുമുളകു 30,900
കുരുമുളകുഗാർുുൈിളുുഡു 33,900
ചുകു്ുമീെിയം 28,500
ചുകു്ുതൈറു്ുുു 30,000
മഞുുളുുനാടൻുു ഇലുു
ഡസലം-ഈഡറാഡു7200-7700
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അടയകുുുനയുു ഇലുു
അടയകുുുഓളുുഡു29,000-30,000
പഞുുസാര 3720
മുളകു 13,000-24,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
തചറുപയർുു 9,000-10,000
കടല 5400-6500

മുതിര 3700
എളു്ു 13,000-14,000
മലുുി 7400-19,000
പചുുരിനമുുർുു22600-3400
പുഴുകുുലരി(ജയ)3400-3500
ജാതികുുതതാണുുൻുു(കിഡലാ)200-220
ജാതികുുതതാണുുിലുുാതുുതു(കിഡലാ)

380-400
ജാതിപതതുിമഞുു-ചുവപുു്(കിഡലാ)

1000-1100
തഗുാമുുു(കിഡലാ) 550

റൈർുുആർുുഎസ്എസ്5ഡതുഗഡു
12,000-12,700

റൈർുുആർുുഎസ്എസ്4ഡതുഗഡു13,100
ഒടുുുപാൽുു 7500
ലാറുുകസു് 7600

സവുർുുണം 38,240
പാംഓയിൽുു 8520

കയറ്്്മതിക്റഞ്്്,
ജനപര്ിയമീന്കള്ടെവിലയം്
തൊചുുി:ലഭയുതകുടിയഡോതടകടൽുുമീനുക
ളുുകുു്വിലകുറയുനുുു.ഡനരതതുുതീതരകി
ടുുാതിരുനുുതംുവിലകുുുടുതൽുുമുലംവാങുുാ
ൻുുകേിയാതിരുനുുവയുമായജനതപുിയമീനു
കളുുകുുാണുവിലകുറഞുുത.ുലഭയുതയിതല
വർുുധനയകുുുു പുറഡമ ദുതരയുളുു മാ
ർുുകുുറുുുകളിഡലകുുുമീൻുുകാരയുമായികയ
റുുുമതികുുാർുു വാങുുാതുുതംു ഇതരസം
സുുാനങുുളിഡലകുു്ഡോകാതുുതംുവില
കുുുറവിനുകാരണമാകുനുുു.വിപണിയി
ൽുുഏതറ തപുിയമുളുുഅയലയാണുവളുു
കുുാർുുകുുുംതചറുവഞുുികുുാർുുകുുുംസുലഭ
മായിലഭികുുുനുുത.ു
കേിഞുുദിവസംഇടതുുരംഅയലയകുുുു
കിഡൊതഗുാമിനു60രുപയായിരുനുുുഹാർുുൈ
റുകഡോടുഡചർുുനുുുളുുആദായകുുടകളിതല
വില.ലഭയുതകുടിയാൽുുഇനിയംുവിലകുറ
യാൻുുസാധയുതയുണുു്.ഇഡപുുളുുകിടുുുനുുഅ
യലരുചിയിലംുമുനുുിലാണ.ുതനയുസാനുുി
ധയുവംുകുടുതലാണ.ുചാളയുതടവിലയിലംു
കുറവുണു്ു.കിഡൊതഗുാമിനു160രുപ.എനുുാ

ൽുുഅധികംകിടുുാനിലുു.എതുുുഡുപുളുുതുു
തനുുതീരംു.മീൻുുകിടുുാതതവലഞുുമാസങുു
ളിലുതടയാണുകടനു്ുവനുുതതനുുതുഎനുുതി
നാൽുുപലരംുഈഅവസരംആഡോഷമാ
കുുുനുുുമുണു്ു.ഡോടുുുകളുുവയുാപകമായിപിടി
കുുുനുുകിളിമീനിനുമുൻുുപുതപുാഡദേികവി

പണിയിൽുു വലിയ തപുിയമിലുുായിരുനുുു. ഇ
ഡപുുളുുവിൽുുപുുനതമചുുമാണ.ുവിലകുുുറവുത
തനുുയാണുകാരണം.രണുുുദിവസംമുൻുുപുഒ
രുകിഡൊകിളിമീൻുു100രുപയകുുുാണുവിറുു
ത.ുപുറഡമനിനുു്എതുുുനുുതിലാപുുിയ
യകുുുുംഇഡതവിലയാണ.ു
തപുിയങുുരമായ ഡവളുരിയംു
കുടുതൽുു കിടുുിതുുുടങുുി. ര
ണു്ുമാസംമുൻുുപുകിഡൊ
തഗുാമിനു400രുപയകുുുു
വതരവിറുു ഡവളുരി ഇ
ഡപുുളുു200രുപയകുുുു
കിടുുും. കരിമീൻുു, നാട

ൻുു തിലാപുുിയ എനുുിങുുതന പുേമ
തുുുയങുുളുതടവിലഉയർുുനുുിരികുുുകയാ

ണ.ുകടൽുുമീനുകളുുമാർുുകുുറുുിൽുുവൻുുഡോതി
ൽുു വനുുു കയറിതുുുടങുുിയഡോതട ഇവ
യകുുുുെിമാൻുുഡുകുറവുണു്ു.അതുതൊണുുു
തതനുുപലരംുഇവയുതടവൻുുഡോതിലുളുു
വിളതവടുപുു്ഓണതുുിനുതോടുുുമുൻുുപുളുു
ദിവസങുുളിഡലകുുുനീടുുി.

ക്റഞ്്ലെലവില്്വികസനം,
മോകത്്ിന്മ്ന്്ില്്സിയാല്്ോത്ക
തൊചുുി:ഇനുുുയയിതലവിമാനക
മുുനികളുുവികസനതുുിതനുുുഡപ
രിൽുുപുർുുണമായംുസവുകാരയുക
മുുനികളുുകുു്ബകമാറുഡുപുളുു
വിജയമാതുകയായിഡകരളതുുി
തനുുുസിയാൽുു.സർുുകുുാർുുപങുുാളി
തുുഡോതടകമുുനിരുപീകരിചുു്
അനുുാരാഷ്തടുൈിസിനസ് ഡൊ
െലായിമാറികമുുനി.
സംസുുാന സർുുകുുാരിനംു
സംസുുാനതതുുതോതുഡമഖലാ
സുുാപനങുുളുുകുുുംതപുധാനഓ
ഹരി പങുുാളിതുുമുളുു രാജയു
തതുുആദയുതോത-ുസവുകാരയുഉ
ടമസുുതയിലുളുു ഈ വിമാന
തുുാവളം2003-04സാമുുതുുിക
വർുുഷംമുതൽുുലാഭവിഹിതംമുട
ങുുാതതനൽുുകുനുുു.സംസുുാന
സർുുകുുാരിനു 32.42 േതമാനം
ഓഹരിപങുുാളിതുുമുളുുസിയാ
ലിതനുുു ഭരണസമിതിയുതട തച
യർുുമാൻുുമുഖയുമതനുുുിയാണ.ുകേി
ഞുുഅഞു്ുവർുുഷതുുിനുളുുിൽുു
മാതതും561.83ഡൊടിരുപലാഭ
വിഹിതമായിനിഡകുുപകർുുകു്ുമ
ടകുുി നൽുുകി. സംസുുാന സ
ർുുകുുാരിനു ഈ കാലയളവിൽുു
157ഡൊടിരുപലാഭവിഹിതവംു
കിടുുി.
ഏറുുവംു ഒടുവിൽുു തനടുമുുാ

ഡേരി വിമാനതുുാവളതുുിൽുു
2017ൽുു പുതിയഅനുുാരാഷ്തടു
തടർുുമിനൽുു നിർുുമിചുുതുഡോലംു
പുതിയരാജയുാനുുരൈിസിനസ്
ഡൊെലിലാണ.ുഅതതുയംുകുറ
ഞുുതചലവിലാണുവികസനം.
ഒരുചതുരതേുഅടികുു്തചലവാ
യതു4250രുപമാതതും.െൽുുഹി
വിമാനതുുാവളതുുിൽുു 2010ൽുു 
പുർുുതുുിയായപുതിയതടർുുമിന
ലിനുഒരുചതുരതേുഅടികു്ുതച
ലവു 11,000രുപ.ൈംഗളുരുവി
ൽുുപണിപുഡോഗമികുുുനുുപു
തിയതടർുുമിനലിനുതചലവു തപു
തീകുുികുുുനുുതുചതുരതേുഅടി
കു്ു12,000രുപ.കുറഞുുതചല
വിൽുു വിമാനതുുാവളംഅനുുാ
രാഷ്തടു നിലവാരഡുതുതട സം
സുുാന സർുുകുുാർുു ഡമൽുുഡോടുു

തുുിൽുുലാഭകരമായിനടതുുാതമ
നുുതിതനുുുമാതുകയാണുസിയാ
ൽുു.
സംസുുാനസർുുകുുാരിനുകീ
േിൽുുതിരുവനനുുപുരതുുുംഈ
വിജയംആവർുുതുുികുുാതമനുുിരി
തകുുയാണുമറുുുളുുനടപടി.തനടു
മുുാഡേരിയിതലതൊചുുിഅനുുാ
രാഷ്തടു വിമാനതുുാവളതുുിൽുു
(സിയാൽുു) ഡകതനുുുീകുത എസി,
ഫയർുുബഹതെുനു്ുുസംവിധാനം,
മുവിങുവാകുതവ,ഉനുുതനിലവാ
രതുുിലുളുുബടലുകളുുഎനുുിവ
യടകുുംഅനുുാരാഷ്തടുതടർുുമിന
ൽുു2017ലാണുചതുരതേുഅടികു്ു
4250രുപയകുുു്നിർുുമിചുുത.ുസി
യാൽുുഡനരിടു്ുനിർുുമാണംനടതുുി
യതാണുതചലവുകുറയാൻുുകാര
ണം.കുറഞുുതചലവിൽുുഅനുുാ

രാഷ്തടുതടർുുമിനലുകളുുനിർുുമിചുു
തംുതതുപാഫഷണൽുുമാതനജതുമ
നുുുുംമുലം ലാഭകരമായതിനാൽുു
യാതതുകുുാരിൽുുനിനു്ുഉപഡൊഗ
ഫീസ് (യുസർുു തെവലപതുമനുു്ു
ഫീസ)്ഈടാകുുാതുുരാജയുതതുു
ഏകവിമാനതുുാവളവംുസിയാ
ലാണ.ു1259ഡൊടിരുപമുടകുുി
പുതിയഅനുുാരാഷ്തടുതടർുുമിന
ൽുുടി3യംു250ഡൊടിരുപമുട
കുുിനവീകരിചുുഒനുുാംതടർുുമിന
ലംുഉളുുതപുുതടനാലുവർുുഷതുുി
നിതടഅധികാരതുുിൽുുവനുുഡേ
ഷം2016.28ഡൊടിരുപയുതടവി
കസനതപുവർുുതുുനങുുളാണുനട
തുുിയത.ുഇതിൽുു1423.16ഡൊടി
രുപയംു സവുനുും ഫണുുിൽുു നി
നുുാണ.ു കടതമടുതുുതു 592.85
ഡൊടിരുപമാതതും.

കേിഞൂൂഅഞൂ്ൂവർൂൂഷതൂൂിനൂളൂൂിൽൂൂ561.83പൊടിരൂപ
ലാഭവിഹിതമായിനിപഷൂൂപകർൂൂകൂ്ൂമടകൂൂിനൽൂൂകി.
സംസൂൂാനസർൂൂകൂൂാരിനാതടൂൂ157പൊടിരൂപ

ലാഭവിഹിതവംൂകിടൂൂി.

ലേമര്ടാമോളിസ്ലാബിന്
ഐസിഎംആറില്്്ലോവിഡ്
പരിമോധനഅന്േതി

തൊചുുി: തൊചുുിയിതല തമഡതുടാഡോളി
സ് ലാൈിനു ഐസിഎംആറിതനുുു
തൊവിഡുപരിഡോധനഅനുമതില
ഭിചുുു.രാജയുതതുുമുൻുുനിരെയഗുഡോ
റുുുുികുസ് കമുുനികളിൽുു ഒനുുായ തമ
ഡതുടാഡോളിസ്തഹൽുുതു്ുതകയർുുലിമിറുു
െിതനുുുഏോമതുലാൈിനാണുഇനുുുയ
ൻുുതമെികുുൽുുഗഡവഷണകൗണുുസി
ലിതനുുുഅനുമതിലഭികുുുനുുത.ുതൊ
ചുുിയിതലലാൈിനുകേിഞുു15വർുുഷ
മായിഎൻുുഎൈിഎലുുിതനുുുഅംഗീകാ
രമുണുു്. അനുമതി ലഭിചുുഡോതട ജു
ബലഅവസാനവാരംമുതലാണു തരുു
നാറുു് സാഡങുുതികവിദയു ഉപഡൊഗിചുുു
ളുുതൊവിഡ-ു19പരിഡോധനതൊചുുി
യിൽുുആരംഭിചുുത.ു തൊചുുിയിതല ലാ
ൈിനുപുറഡമ മംുബൈ,പുതന, താ
തന,തചബനു,ുെൽുുഹി,ൈംഗളുരുഎ
നുുിവിടങുുളിലാണുമറുു്ലാബുകളുളുു

ത.ു
തൊചുുിലാൈിൽുുതരുുനാറു്ുസാഡങുുതി
കവിദയു ഉപഡൊഗിചുു് തൊവിഡു പരി
ഡോധനആരംഭിചുു വിവരംഅറിയി
കുുുനുുതിൽുു സഡുതുഷമുതണുുനുു് തമ
ഡതുടാഡോളിസ്തഹൽുുതു്ുതകയർുുലിമിറുു
ഡുലഡോറടുുറിചീഫുഡോ.രഡമഷ്കു
മാർുുപറഞുുു.സാഡങുുതികരംഗതതുു
ഡമൽുുബകുുയംുഊഷമ്ളമായഡോഗീ-
ഡകതനുുുിതസമീപനവംുവിേവുസനീയമാ
യെയഗുഡോറുുുുികുറിഡപുുർുുടുുുകളുമാ
ണുതമഡതുടാഡോളിസിതനുുുമുഖമുതദുകളുു.
ഏഴുതൊവിഡുതടറുുുുിങുലാബുകളിലാ
യിആയിരകുുണകുുിനുതൊവിഡുപ
രിഡോധനകളാണുദിവസംഡോറംുന
ടനുുുവരുനുുത.ുഈതപുതിസനുുിഘടുു
തുുിൽുുരാജയുതതുുഡസവികുുാനായതി
ൽുുഞങുുളുുകുു്അഭിമാനമുതണുുനുുും
അഡദുുഹംപറഞുുു.

തകഎസഎ്ഫഇൂ
തസത്ിക;

നിയമനഉതൂൂരവൂ
തുശുർ: തകഎസഎ്
ഫഇുയുതടജുനിയർഅ
സിറുുുുനുു്ു,ഓഫിസ്അറുു
നുുുഡുതസത്ികയിഡലകു്ു
പിഎസ്സി ശുപാർേ
തചയതു മുഴുവൻ ഡപർ
കുുുംനിയമനഉതുുരവു
അയചുുിടുുുണു്ു.
ജുനിയർഅസിറുുുുനുു്ു
തസത്ികയിഡലകുു് 662
ഡപർകുുുംഓഫിസ്അറുു
നുുുഡുതസത്ികയിഡലകു്ു
101 ഡപതരയുമാണു പി
എസ്സിശുപാർേ തച
യതുത.ു ഈ 763 ഡപർ
കുുുംനിയമനഉതുുരവു
അയചുുിടുുുതണുുനു്ുതകഎ
സഎ്ഫഇു മാതനജിങു
െയറകറുുുർ വി.പി. സു
തൈുഹുുണയുൻ വാർതുുാ
കുുുറിപുുിൽഅറിയിചുുു.

തൊചുുി:അേവുിനി ഭാടുുിയ ഡറുുുുറുു്
ൈാങു്ുഒഫുഇനുുുയ(എസൈ്ിഐ)
മാതനജിങുെയറകറുുുറായിചുമ
തലഡയറുുു.2022ഡമയു31വതരയാ
ണുകാലാവധി.എസൈ്ിഐഫ
ണു്ുമാതനജതുമനു്ുുബതുപവറു്ുലിമിറുു
ഡുഎംെിയായി തപുവർതുുികുുു
കയായിരുനുുു.

ഇന്്്യന്്സമ്്ദ്വയ്വസ്്കരകയറാന്്
ഇനിയം്സേയലേട്ക്്്ലേന്്്റിമപ്്ർട്്്
മംുബൈ:തൊഡോണതപുതിസനുുി
പരിഹരികുുതപുുടുുാലംുസമുുദുവയുവ
സുുയുതടതളർുുചുുമറികടകുുാൻുുഇ
നുുുയയടകുുമുളുുജി20 രാജയുങുുളുു
പാടുതപഡടണുുി വരുതമനുു് റിഡപുു
ർുുടുു്.ഡലുുൈൽുുതോളിറുുികുുൽുുറിസ്
കുകണുുസളുുടുുൻുുസിയായതവരിസ്
കുമാപുു്ളഡതുൊഫറുുു്പുറതപുുടുവിചുു
റിഡപുുർുുടുുനുസരിചു്ുജി20രാജയുങുു
ളിൽുു ഇനുുുയ, സൗതുു് ആതഫുികുു,
തൈുസീൽുുഎനുുീസമുുദുവയുവസുുക
ളായിരികുുുംതൊഡോണയകുുു്ഡേ
ഷംസാമുുതുുികഉനുുമനതുുിനാ
യിനഡനുുപണിതപുുഡടണുുിവരുക
തയനുുാണുവിേദമാകുുുനുുത.ു
റിഡപുുർുുടുുിൽുുഅനലിസുുുുുകളായ
ഡെവിഡു വിൽുു, ഡോഷവുാ കാർുുടുു്
ബററു്ുഎനുുിവർുുചുണുുികുുാടുുുനുുതു
യുഡോപുു്,ഈറുു്ുുഏഷയുഎനുുീരാ
ജയുങുുളുുകു്ുഡവഗംതതനുുസമുുദുവയു
വസുുതയതിരിതകപിടികുുാൻുുതക
ൽുുപുുുതണുുനുുതംുഇതിനായുളുുപ

ദുുതികളുുഇവർുുവയുാപകമായിനട
തുുിവരുനുുുതണുുനുുതുമാണ.ു അ
തമരികുുയംുവാകുസിൻുുപരീകുുണ
ഫലഡുതുതടകുടുതൽുുകരുഡുതു
തടതിരിതകഎതുുുമതതുത.എനുുാ
ൽുു ഇനുുുയയുളുുതപുുതടയുളുു ചുരു
കുും ചില രാജയുങുുളുു തൊഡോണ
കാലതുു്ഡൊകുൌണുുഡോലുളുു
വയലുുാതതസമുുദുവയുവസുുതയക
രകയറുുാനുളുു സംവിധാനങുു
ളുുകുു് പിനുുിലായിരുനുുു. ഇകുു
ഡോമികുഡതുഗാതുു്ഇൻുുതെകുസി
ൽുുഏതറതാതേആതണനുുതംുഅ
േിമതിനിറഞുുഭരണസംവിധാന

വംു ദുർുുൈലമായ പരിഷ്കരണ
സംവിധാനങുുളംു വളർുുചുുതയ പി
ഡുനുടുു്വലികുുും.ഈസുചികതപു
കാരം,മുനുുുരാജയുങുുളുതടയംുസ
മുുദുവയുവസുുകളുുജനസംഖയുയുതട
20േതമാനവംുആഡോളജിെിപി
യുതട 10േതമാനവംു ഡതുടെിതനുുു
3.7േതമാനവംുവിഡദേനിഡകുുപ
തുുിതനുുു3.2േതമാനവംുമാതതുമാ
ണു സംഭാവന നൽുുകുനുുത.ു നി
ഡകുുപകസമുഹംഇവിടുഡതുുകുുു
ളുുപണമിടപാടുകഡോടുമുഖംതി
രിഡചുുകുുാവുനുുതു വിപണിയിലംു
വലിയതപുതയുാഘാതങുുളുുവരുതുുി

ഡയകുുുതമനുുാണുകരുതുനുുത.ു
മാപുു്ളഡതുകാഫറുുുിതനുുുപഠനമനു
സരിചുു്ഇനുുുയ, തൈുസീൽുു,സൗതുു്
ആതഫുികുുഎനുുിവിടങുുളുുതിരിചുുു
വരവിൽുുബഹറിസ്കുരാജയുങുുളാ

തണങുുിൽുുഎകുസത്ടുീംലിറുുുുിലുളുു
വരാണു റഷയു, തമകുസിഡുക,ു ഇ
ഡുതുഡനഷയുഎനുുിവർുു.അേിമതി
യിൽുുഇവരാണുഇനുുുയതയയംുകട
തുുിതവടുുിയത.ു

തൊപോണവവറസിതൂൂൂപശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽൂൂ
സമൂൂദൂവയൂവസൂൂതാപേകൂ്ൂപോയരാജയൂങൂൂളിൽൂൂ

മൂൻൂൂപനൂൂിയിൽൂൂഇനൂൂൂയയൂമൂണൂ്ൂ.

ജവ്ല്്റിമേഖലയിലലഏറ്്വം്വലിയ
ഐപിഒലക്്്യേിട്്്കലയ്ാണ്്;മ്ലയ്ം1750മോടി
തൊചുുി:രാജയുതതുുമുൻുുനിരജവുലുുറിയാ
യകലയുാണുുജവുഡലുുഴസു്1,750ഡൊടിരു
പയുതടതപുാരംഭപബുുികുഓഫറിങുുിനാ
യി(ഐപിഒ)തസകയുുരിറുുീസ്ആൻുുഡു
എകസുഡ്ചഞു്ുഡോർുുഡുഒഫുഇനുുുയയി
ൽുുഓഫർുുഡരഖസമർുുപുുിചുുു.ഓഹരിവി
പണിയിൽുുകലയുാണുുജവുഡലുുഴുസ്ഉടൻുു
ലിറു്ുുുതചയുുും.
എടുു്വർുുഷതുുിനുഡേഷമാണുഒരു
ജവുലുുറിഇനുുുയയിൽുുഐപിഒയുമായിരം
ഗതതുുതുുുനുുത.ുരാജയുതുുുനടതുുുനുു
ഏറുുവംുവലിയജവുലുുറിറീതടുുയുൽുുതൈുാ
ൻുുഡുഐപിഒആയിരികുുുംകലയുാണി
ഡനുുുത.ുതപുഡൊടുുർുുടി.എസ.്കലയുാണരാമ
നംുവിഡദേതുുുനിനുുുളുുസവുകാരയുഇ
കവുിറുുികമുുനിയായവാർുുൈർുുഗുപിൻുുക
സംുഡചർുുനുു് 1,000ഡൊടിരുപയുതട
പുതിയധനസമാഹരണംഉഡദുുേികുുു
നുുുണു്ു.കുടാതത750ഡൊടിരുപയുതട
ദവുിതീയഓഹരിവിൽുുപുുനയംുലകുുുയമി
ടുനുുത.ു
വാർുുൈർുുഗു പിങുുസ് രണുുു തവണ
യായി1,700ഡൊടിരുപയാണുകലയുാ
ണിൽുുനിഡകുുപിചുുിടുുുളുുത.ുകലയുാണ
രാമനുകമുുനിയിൽുു27.41േതമാനം
ഓഹരിയാണുളുുത.ുമകുുളായടി.തക.
സീതാറാം,ടി.തക.രഡമശുഎനുുിവർുുകുു്
22.17േതമാനംവീതവംു.പി.സി.ജവു
ഡലുുഴസു്2012െിസംൈറിൽുുഐപിഒ
യിലുതട600ഡൊടിരുപസമാഹരിചുുി
രുനുുു.2017മാർുുചുുിൽുുെി-മാർുുടുുിതനുുു
1870 ഡൊടിരുപയുതടഐപിഒആ
ണുഇതിനുമുമുുതതുുഏറുുവംുവലിയ

റീതടുുയുൽുുതഷയർുുഓഫർുു.ജവുലുുറിറീതടുു
യുൽുുഡമഖലയിൽുു45വർുുഷതുുിഡലതറ
തപുവർുുതുുനപാരയുമുുരയുമുളുുടി.എസ.്
കലയുാണരാമനാണു കലയുാണുു ജവുഡലുു
ഴസുിതനുുു സുുാപകൻുു. തുശുരിൽുു
1993ൽുുഡോറംുആരംഭിചുുുതുടകുുമി
ടുുസുുാപനതുുിനുനിലവിൽുു 21സം
സുുാനങുുളിലംുരണുു്ഡകതനുുുഭരണതപു
ഡദേങുുളിലുമായി107ഡോറുമുകളു
ളുുതിനു പുറഡമ പശുുിഡമഷയുയിലു
ളുുതപുുതടഅഞുു്രാജയുങുുളിലായി 30
ഡോറുമുകളുമുണുു്.2020സാമുുതുുി
കവർുുഷതുുിൽുു10,100.92ഡൊടിരുപ
യാണുകലയുാണുുജവുഡലുുഴസു്കമുുനിയു
തടവരുമാനം.78.19േതമാനംവരുമാ
നംഇനുുുയയിൽുുനിനുുും21.81േതമാ
നംവിഡദേതുുുനിനുുുമാണ.ുഡുറുുുറു
കളുുതപുവർുുതുുിപുുികുുുകയംുബകകാ
രയുംതചയുുുകയംുതചയുുുനുുതുകമുുനി

യാണ.ു
തപുവർുുതുുന മുലധനതുുിനംു മറുു്
ഡൊർുുപുുഡററുു് ആവേയുങുുളുുകുുുമായി
1,000ഡൊടിരുപയാണുഐപിഒവരു
മാനതുുിൽുുനിനു്ുകലയുാണുുജവുഡലുുഴസു്
ഉപഡൊഗികുുാൻുുഉഡദുുേികുുുനുുത.ുആ
കുസിസ്കയുാപിറുുൽുു,സിറുുി,ഐസിഐ
സിഐതസകയുുരിറുുീസ,്എസൈ്ിഐ
കയുാപിറുുൽുുതുടങുുിയനിഡകുുപൈാങുു
ർുുമാർകുുാണുഐപിഒനടപടിതകുമങുു
ളുതട ചുമതല. തൊവിെിതനതുുുട
ർുുനുു് ദീർുുഘകാലം തപുതിസനുുിയിലാ
യിരുനുു സവുർുുണാഭരണ വിപണി വീ
ണുുുംസജീവമായിടുുുണു്ു.പവൻുുവിലകു
റഞുുഡോതടെിമാൻുുഡുഏറിവരുനുു
തായിവിപണിവുതുുങുുളുുചുണുുികുുാ
ടുുുനുുു.വിവാഹ-ഉതുുവസീസണായതി
നാൽുുസവുർുുണതുുിനുആവേയുകുുാർുുവ
ർുുധികുുുനുുുമുണു്ു.

ഓണം:4,000രൂപ
ഇളവൂളൂൂതപൂൂതട
ഓഫറൂകളൂമായിഹീപോ
തൊചുുി:ഇലകുതടുികുവാഹനഡമഖലയിതലമുൻുുനിരകുുാരാ
യ,ഹീഡോഇലകുതടുിക,ുഓണാഡോഷങുുളുതടഭാഗമായി,
തപുഡതുയകഓഫറുകളുുതപുഖയുാപിചുുു.ഹീഡോഇലകുതടുികുഇ
രുചതകുവാഹനംഓണുുബലനായിബുകുു്തചയുുുഡുപുളുു
4000രുപഫുളാറു്ുെിസ്കൗണുുായിലഭികുുും.ഇലകുതടുികു
വാഹനഡൊതപഡതുടാളുുവാഹനഡൊഎകുസ്ഡചഞു്ുതചയുുു
ഡപുുളുു4000രുപഅെീഷണൽുുഡോണസ്എനുുതാണു
രണുുാമതതുുഓഫർുു. പലിേരഹിതസ്കീമാണുമുനുുാമ
തതുുഓഫർുു.തതുിദിനറിഡടുുണുുഡോളിസിയംുഡോംതെലി
വറിസംവിധാനവംുതുടരംു.
നിലവിലുളുുഒരുഹീഡോഉടമശുപാർുുേതചയുുുനുുവ
ർുുകുു് മതറുുരു 2000രുപയുതടകുടിആനുകുലയും ലഭി
കുുും.ശുപാർുുേതചയുുുനുുനിലവിലുളുുഉപഡോകുുാവിനു
1000രുപയുതടആമഡോണുുവൗചുുറംുലഭികുുും.തവഡൊ
സിറുുി,ബലുുഡുഎനുുിവഒേിചുു്ഹീഡോഇലകുതടുികുുിതനുുുമ
തറുുലുുാഡൊെലുകളുുകുുുംഓഫറുകളംുഇളവുകളംുൈാധ
കമാണ.ുഎലുുാഡൊെലുകളുതടയംുബുകുുിങുതുക2999
രുപയാണ.ുപരിസുുിതിസൗഹുദഗതാഗതമാണുലകുുുയതമ
നു്ുഹീഡോഇലകുതടുികുസിഇഒഡോഹിനുുർുുഗിൽുുപറഞുുു.
ഡൊകെുൗണുുഉതണുുങുുിൽഡപുുലംുനടപുുുസാമുുതുുികവ
ർുുഷംതറഡുകുഡുവിൽപുുനയാണുകമുുനിതപുതീകുുികുുു
നുുത.ു

അപകടഇൻഷവൂറൻൂൂസ്പോളിസി
"ഷാഗൂണൂൂ'അവതരിപൂൂിചൂ്ൂ
എസബ്ിഐജനറൽൂൂ
മംുബൈ:രാജയുതുതുതപുമുഖഇൻ
ഷവുറൻുുസ്കമുുനികളിതൊനുുായ
എസൈ്ിഐ ജനറൽുു ഇൻഷവുറ
ൻുുസ് "ഷാഗുണുു-ഇൻഷവുറൻുുസ്
സമുുാനികുുുക'എനുുനുതനമാ
തൊരുവയുകുുിഗതഅപകടഡോ
ളിസിഅവതരിപുുികുുുനുുു. ഇൻ
ഷവുറൻുുസ്റഗുഡലറുുറിതെവലപു
തമനുു്ുഅഡോറിറുുിയുതട(ഐആ
ർുുെിഎ) ചടുുങുുളുുകുുനുസരിചുുാ
ണു എസൈ്ിഐ ജനറൽുു ഇൻ
ഷവുറൻുുസ്ഉതപുനുുംഅവതരിപുുി
ചുുിരികുുുനുുത.ു ഇൻഷവുർുു തചയുു
തപുുടുനുു ആളുമായി ഡോളിസി
വാങുുുനുുവയുകുുികുു്ൈനുുതൊ
നുുും ഡവണുുഎനുുതാണുഡോളി
സിയുതട സവിഡേഷത. ഇഷുുമു
ളുുആർുുകുുുംഡോളിസിസമുുാനി
കുുാം.
അതപുതീകുുിത അപകടതതുു
തുുുടർുുനു്ുഉണുുാകാവുനുുമരണം,
ഭാഗികഡൊ അലുുാതതഡൊ ഉളുു
അംഗബവകലയും, താതകുാലിക
ബവകലയുങുുളുു തുടങുുിയവതയ
ലുുാംഷാഗുണുുഅപകടഇൻഷവുറ
ൻുുസിതനുുു കവറിൽുു വരംു. എ
സൈ്ിഐജനറലിതനുുുനുതനമാ
യഓഫറാണുഷാഗുണ.ഇനുുുയൻുു
സംസ്കാരതുുിൽുുനാേികകുുലുുുക
ളുുഅതലുുങുുിൽുുശുഭസുചകങുുളുു
നമുുളുു ആഡോഷികുുുനുുതു പ
ണംഅതലുുങുുിൽുുഅതിനുഡചർുുനുു

എതനുുങുുിലംു സമുുാനിചുുുതൊ
ണുുാണ.ുനലുുതുആേംസികുുുകഎ
നുു ലകുുുയം മനസിൽുു കണുുാണു
സുരകുുിതതവുംനൽുുകുനുുഈസ
മുുാനംഎസൈ്ിഐജിരുപീകരി
ചുുത.ു501,1001,2001രുപഎനുുി
ങുുതനയാണുഉതപുനുുതുുിതനതപുീ
മിയം.ഷാഗുണുുഎനുുഡപരുമാതതു
മലുു,തപുീമിയംതുകഡോലംുഇനുുുയ
ൻുു പാരമുുരയുതുുിനു ഡചർുുനുുതാ
തണനുുുംഎസൈ്ിഐജനറൽുുഇ
ൻഷവുറൻുുസ് എംെിയംു സിഇഒ
യുമായപി.സി.കാണുു്പാൽുുപറ
ഞുുു.
കുടുുുകാർുുകുു്, കുടംുൈകുുാ
ർുുകുു്,അകനുുൈനുുതുുിലുളുുവ
ർുുകുു്, സഹായികളുുകുു്, ബതുെവ
ർുുമാർുുകു്ു,പാചകകുുാർുുകു്ുതുടങുുി
ആർുുകുുു ഡവണതമങുുിലംു ഷാഗു
ണുുസമുുാനികുുാതമനുുുംപരീകുു
പാസായതിന,ുപുതിയകാർുു വാ
ങുുുഡുപുളുു, പിറനുുാളിന,ു വിവാ
ഹതുുിന,ുവാർുുഷികതുുിന,ുപുതി
യബൈകുു്വാങുുുഡുപുളുു, ഡൊ
തളജു അഡമുിഷൻുു ഡനടുഡുപുളുു
തുടങുുിഏതവസരതുുിലംുഇതു
സമുുാനികുുാതമനുുും അഡദുുഹം
കുടുുിഡചുുർുുതുുു. ലളിതമായ മുനുു്
തറുുുുപുുുകളിലുതട
www.sbigeneral.in എനുു തവ
ബബുസറുുിൽ നിനുുും ഡോളിസി
വാങുുാം.

അശവൂിനിഭാടൂൂിയഎസബ്ിഐഎംഡി

രൂപഅഞൂ്ൂമാസതതൂൂഉയർനൂൂനിലയിൽ
മംുബൈ:യുഎസ്ഡോള
റുമായുളുു വിനിമയതുുി
ൽരുപഅഞു്ുമാസതതുു
ഉയർനുു നിലയിൽ. 52
ബപസഡനടുുതുുിൽ74.32
എനുുനിലവാരതുുിതലതുുി.മാർ
ചു്ു18നു74.24എനുുനിലവാരതുുി

ൽഎതുുിയഡേഷം
രുപ താഡേകുു് ഡോ
കുകയായിരുനുുു. ഒ
നുുര മാസതുുിനു
ഡേഷമാണുരുപഒറുു

ദിവസം ഇതതുയംു കരുതുുാർജി
കുുുനുുത.ു
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School reopening likely
to be deferred further

CHIEF REPORTER

Bhopal
Schools may remain closed
even in September, the govern-
ment will take a decision after
the Central Government's Un-
lock-4 Guideline.

In view of  the increasing
case of  corona in Madhya
Pradesh, the state government
may decide to keep the schools
closed in September. This deci-
sion will be taken after the re-
lease of  the new guideline of
unlock-4 by the central govern-
ment. There are orders for clo-
sure till 31 July. As such, new
orders are expected to be is-
sued soon.

Here, the number of  corona
infected in the state has
reached 55695. According to
the report released late on
Tuesday evening, 1374 new
cases were reported in the last
24 hours. So far 42247 infected
have been cured, while 1263
have died. There have been
12185 active cases in the state.

The infection reported in
Bhopal was 128 cases as on
Tuesday evening for the last 24
hours and one death reported
in the same period. The num-
ber of  cases cured is 7731 till
date and active cased in Bhopal
is 1545.

Medical Education Minister
Vishwas Sarang returned

home after beating Corona.
Sarang said that he  was home
quarantined after his  corona
test report came positive but
was admitted to Chirayu  Med-
ical College Hospital due to ill
health. After pneumonia diag-
nosis, he was treated in the
hospital.

Some patients are suffering
from various types of  lung

problems even after the corona
is cured. These problems are
mostly occurring in patients
who had corona infection in
their lungs. Those who devel-
oped pneumonia due to corona
are also having this type of
problem. Doctors who treat co-
rona said that the main reason
for this is lung fibrosis.

People perfoming rituals  at Sheetal Das ki  Bagiya in Bhopal.

Corona positive cases
so far in MP: 55695

Deaths so far in MP: 1263

Recovery so far in MP: 42247

Indore -11673, Bhopal -9541, Ujjain- 1603,
Jabalpur- 3339, Khargone- 1341, 
Dhar -740, Khandwa -864, Raisen- 609,
Hoshangabad -483, Barwani -1061,
Dewas -621, Burhanpur -547, Ratlam -843,
Morena -1997, Vidisha -735, Agar Malwa -174,
Mandsaur -714, Shajapur -421, Sagar-1015,
Chhindwara-399, Gwalior- 4348, Sheopur-
434, Neemuch -1111, Harda-388,
Alirajpur-416, Shahdol-380, Rewa-643,
Shivpuri-658, Tikamgarh-380, Anuppur-306,
Betul-578, Dindori-126, Ashoknagar-164,
Panna-228, Satna-433 ,Jhabua-519, 
Sehore-592, Guna-244, Bhind-566,
Mandla-142, Seoni-205, Sidhi -265, 
Datia -550, Damoh-549, Umaria-100, 
Singrauli-321, Rajgarh-746, 
Chattarpur-537, Balaghat -249, 
Narsinghpur-332, Katni-417, Niwari-148

Indore 368,  Ujjain 78, Bhopal 264, 
Khargone-25, Dewas -15, Khandwa-21,
Hoshangabad-16, Raisen-13, Mandsaur-12,
Burhanpur -25, Jabalpur -67,  Dhar-15,
Agar Malwa-5, Shajapur-6, Chhindwara-5,
Ashoknagar-5,Satna -13, Sagar -46, 
Sehore-18, Gwalior-36, Neemuch-13,
Jhabua-6, Umaria-2, Mandla -1, Datia -6,
Barwani-14, Ratlam-18, Rajgarh-13,
Morena-12, Sheopur -3. Tikamgarh-10,
Rewa-12, Guna -8, Katni-8, Harda-8,
Sidhi-2, Alirajpur-3, Shivpuri -5, Bhind-4,
Betul-11, Narsinghpur-2, Seoni-4, 
Singrauli-7, Chattarpur -12, Vidisha-13,
Damoh-10, Balaghat -1, Shahdol-2, 
Annuppur-1

Body of parents demands
fee reduction
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Madhya Pradesh Par-
ents Association met Ed-
ucation Minister Inder
Singh today at his resi-
dence in Bhopal, com-
plaining about
harassment of  chil-
dren in the name of
fees by schools. The
union unanimously
demanded ‘no school
no fee’ policy from the
minister. On this, Min-
ister Singh assured the
delegation that no
name will be deducted,
but tuition fees will have
to be paid. The matter of
school tuition fees is in
court. The Minster
asked the delegation to
submit their demand in
writing to take appropri-
ate action.

Kamal Vishwakarma,
president of  Madhya
Pradesh Palak Sangh,
said that he went to the
minister's residence on
Tuesday afternoon and
spoke to him. Minister
Inder Singh Parmar has

assured that no one will
be allowed to be ha-
rassed by the school
management. It has
been made compulsory
to give tuition fees to
schools within the lock-
down period as per the

instructions of  Madhya
Pradesh government.
Anyone who has not
paid the previous fees
will also not be allowed
to be dropped from the
school.

Association president
Kamal said that they
have told the minister
about the situation so
far and got an assurance
to look into the matter.
Schools have been given
clear instructions not to

take anything other
than tuition fees. Kamal
said that we have de-
manded the government
to implement the School
Fee Determination 2018
law. Along with this, the
association has also de-

manded a review on
the sale of  books by
school management.

The union also
talked about the other
fees charged by
schools other than tu-
ition fees. On this, the
minister said that
their information
should be made avail-

able by the parents, so
that action can be taken
as per rules. He also
stated that as the mat-
ter is pending in the
Hon'ble High Court. It
is necessary to wait for
the decision of  the
court. Due to non-pay-
ment of  any school fees,
students will not be ex-
pelled. The government
is working to make
rules related to fees of
private schools.

Scindia visits RSS headquarters
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Amidst the political heat
related to the by-poll in
26 seats in Madhya
Pradesh, BJP MP Jyoti-
raditya Scindia reached
Nagpur RSS Headquar-
ters. According to media
reports, he first visited
the residence of  Dr
Hedgewar, founder of
RSS and then headed to
Hedgewar Smriti Temple
in Silkbagh.

Later talking to media
persons, he said that
“This place is not just a
residence, it is an inspi-
rational place that pro-
vides energy for my
service to the country.
This is the place for in-
spiration for the people

“.Later he met RSS Chief
Mohan Bhagwat in his
office.

On asking about the
present development in
Congress party about the
leadership issue in the

CWC meet, he said that it
is an internal matter of
another political party
and commenting on the
development there will
not be appropriate.

Jyotiraditya Scindia

during the BJP's 3-day
mega membership cam-
paign in Gwalior, had
fiercely attacked the
previous Kamal Nath
government. He de-
scribed Kamal Nath's

15-month government
as corrupt. He accused
Kamal Nath of  not
meeting the public and
did not come out of  Val-
labh Bhavan.

The recent BJP's
mega membership cam-
paign, which lasted for 3
days in Gwalior, has
now started a political
struggle in the state.
BJP claims that 76,000
Congress workers and
leaders have left their
party and joined BJP.
The Congress says that
the BJP should make
the names of  these
members public so that
it can be known that
they are telling the
truth or just doing prop-
aganda.

Madhya Pradesh State Congress president Kamal Nath distributes laptops to the
meritorious students of  high school and higher secondary in Chhindwara on Tues-
day.

Ex-Minister PC Sharma
equates NRA with Vyapam

STAFF REPORTER

Bhopal
Politics have started in
Madhya Pradesh regard-
ing the National Recruit-
ment Agency (NRA).
Former Minister PC
Sharma has directly
raised the question, tar-
geting Chief  Minister
Shivraj on this. In the
press conference, he
said that only the
Common Eligibility
Test (CET) will be con-
ducted. This is not a
selection test, but only
an eligibility test.
Through many such
eligibility examinations,
the Madhya Pradesh
government has cheated
the unemployed over 15
years under Vyapam -he
said.

Former Minister PC
Sharma said in the press
conference that the NRA
is a big business and now
there are about 20 re-
cruitment agencies at
the Central Government
level. Out of  these, only 3
agencies SSC, Railway
Recruitment Board and
IBS will do the examina-

tion done by NRA. That
too only for non-gazetted
posts of  Group B and
Group C. These agencies
which are already doing,
while after passing the
eligibility test, will also
have to apply separately
in these agencies. Then

what is the rationale for
this new test? It is clear
that a big plan is being
made to cheat the unem-
ployed-said PC Sharma.

He said that the Chief
Minister Shivraj Singh
Chauhan has adopted
the pattern without
proper study.  As per
him, there will be no
need to give any separate
examination to the
youth for government
jobs in the state. They
will get government jobs
of  the state only on the

basis of  marks obtained
in the examination con-
ducted by the NRA. This
will put the youth who
qualify behind and like
other eligibility exami-
nations; the youth will
be over aged by the time
they get the appoint-

ment.
As per Sharma,

Madhya Pradesh's gov-
ernment has decided
in July 2019 to provide
jobs to the unem-
ployed in the State by
making registration in
the government em-
ployment office.

Kamal Nath did the
work of  empowering the
employment offices
which Shivraj had closed
down. The previous gov-
ernment also decided to
have 70% jobs in the pri-
vate sector for locals.
The Shivraj government,
which has kept 28 lakh
people unemployed in 15
years, is trying a new
trick to cheat the youth-
he said. He also ques-
tioned the future of
MPPSC and Vyapam’s
role in recruitment jobs.

‘It is clear that a 
big plan is being
made to cheat the

unemployed’

Valuables worth lakhs burgled from
DC Spl judge’s residence

STAFF REPORTER

Bhopal
House of  a Special Judge at
District court Ratlam was tar-
geted by miscreants and es-
caped with valuables worth
lakhs of  rupees from his house
at Rajat Vihar Colony under
Baghsewania police station.

Police said that the victim
Deepak Gupta is Magistrate at
Ratlam District court and his
family had gone to Ratlam on
August 21 and when they re-
turned valuables were found
burgled on Monday.

A complaint was lodged by

the victim with the Baghsewa-
nia police and in his complaint,
that stated that his family had
gone to Ratlam on August 21
and when they returned they
found lock of  the house was
broken and on entering found
that the valuables were bur-
gled.

The victim has yet to provide
the details of  the burgled valu-
ables and would provide details
of  valuables after checking the
belongings.

Based on the complaint after
the preliminary investigation
the police have registered a

case under sections 457 and 380
of  the IPC and have started fur-
ther investigation.

Police suspects that the bur-
glars were aware regarding the
whereabouts of  the family and
committed the burglary when
the family was away.

The CCTV footage cameras
would be checked in the fur-
ther investigation. The FSL
team visited the spot in the in-
vestigation. The habitual of-
fenders of  the area have been
narrowed and would be de-
tained to quiz regarding the
burglary.

Tourism principal
secy visits
head office

STAFF REPORTER

Bhopal
Principal secretary tourism Sheo
Shekhar Shukla on Tuesday vis-
ited the Madhya Pradesh Tourism
head office at Paryatan Bhawan
and  inspected various depart-
ments like Transport, Engineer-
ing, Finance, Store, Establishment,
IT, Water sports,  Operation,Mar-
keting and Training.

He also visited Madhya Pradesh
Institute of  Hospitality travel and
tourism studies, in house  Bakery
and the practical class room of
housekeeping. Managing director,
Madhya Pradesh Tourism Devel-
opment Corporation S Vish-
wanathan gave detailed
information about  the working of
the department to the principal
secretary.

He informed that  the protocols
of  covid-19 are strictly  being fol-
lowed by  by the staff while they
are working for booking of  hotels
and publicity of  hotels. Shukla re-
viewed the activities of  transport,
engineering, Finance, Store, Water
sports, IT, establishment, opera-
tion, marketing and training de-
partment and issued instructions
regarding the acceleration of  the
business of  the corporation while
fixing targets Shukla inspected the
transport fleet of  the corporation
which includes more than 100 ve-
hicles including Caravan,Bhopal
darshan bus, Innovas and buses.

Two youth found dead
STAFF REPORTER

Bhopal
Sensation prevailed in the
area after a 21-year-old girl
and a 23-year-old boy commit-
ted suicide at Shivaji Nagar in
the morning on Tuesday; they
used to live in the same build-
ing on consecutive floors.

The two were rushed to
Parul hospital after they were
found hanging and where the
two were declared dead. Po-
lice said that the reason be-
hind the suicide remained
unclear and would be investi-
gated.

The boy identified as
Umesh Raikwar and girl iden-
tified as Chitra Sharma were
found hanging at around 10 in
the morning and taken to hos-
pital where they were de-
clared brought dead.

In the initial investigation,
police found that the two were
acquainted as they were
neighbours and lived in con-

secutive floors of the building.
During the investigation po-

lice have not found any sui-
cide note or any reason
behind the suicide. The family
members failed to provide any
reason behind the suicide and
are yet to record their state-
ments.

The call record details
would be checked of  both the
deceased and their houses
would be searched to deter-
mine the reason behind the
suicide.

Police suspects that the two
were in relationship but as the
investigation is in preliminary
stage and to ascertain fact is
not possible.

The bodies were sent for
the post mortem and police
have registered a case under
section 174 of  the CrPC and
have started further investi-
gation. Other reason of
death would be investigated
said police.

Man booked over 
sexual assault charge

STAFF REPORTER

Bhopal
A 37-year-old married woman was
sexually assaulted and exploited
by threatening at Nishatpura area;
a complaint was lodged by the vic-
tim on Monday. According to the
police, the victim was sexually as-
saulted by the accused Ramesh
Kushwaha on August 6 by threat-
ening her and later he continued to
sexually exploit her threatening
her.

The victim came into contact
with the accused few months ago
and used to visit the house fre-
quently and when she was alone at
her house on August 6 the accused
came and raped her by threatening
her. The ordeal continued for next
few days and frustrated over the
atrocity victim lodged complaint.

The accused is still absconding
and search has been intensified,
said police. The details of  the ac-
cused are yet to be found.

Mega event
'Tooryanaad' 20
on Sept 14

STAFF REPORTER

Bhopal
The mega event Tooryanaad'20
will be organised by Rajbhasha
Karyanvyan Samiti of  Maulana
Azad National Institute of  Tech-
nology, Bhopal with the aim of
spreading love for Hindi and feel-
ing of  nation’s pride and self-re-
spect among the countrymen.

In view of  the present circum-
stances, the programme will be
conducted online this year. The
preparations for Tooryanaad’20,
which are going to be held in this
new embodiment, are at the peak.

The event will begin on Septem-
ber 14, 2020, "Hindi Diwas", for
which registration will begin from
September 5, 2020 and can be done
on www.tooryanaad.in. The guest
lectures and competitions such as:
Srijan, Pustak samiksha, Kavi
Sammelan, Chakravyuh will be
organized in this event which runs
till the end of  September.

From August 27, 2020, the "Ab-
hivyanjana " contest will be organ-
ized from the official Facebook
and Instagram pages of
Tooryanaad, under which partici-
pants can write their prose.

Complains
about 

harassment by
schools
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